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AKTUALNOŚCI
Tarczyn, pow. Grójec, 6.01.2001 − Policjanci
z KP Tarczyn zatrzymali w trakcie włamania 20
letniego mieszkańca Pruszkowa. Policjanci patro−
lujący miejscowość letniskową Borowiec zauwa−
żyli stojący przed jednym z domków samochód
VW Passat. Na widok radiowozu z domku wysko−
czył włamywacz, który został zatrzymany podczas
próby ucieczki. Okazało się, że w samochodzie
VW Passat zostały już zgromadzone przedmioty
z włamań do innych domków, a sam samochód
również pochodzi z kradzieży (został skradziony
w grudniu 2000 w Pruszkowie). Zatrzymany zło−
dziej usiłował przekupić policjantów, próbując im
wręczyć kilka tysięcy złotych w zamian za odstą−
pienie od czynności służbowych. Funkcjonariusze
Policji sporządzili raport i złodziej będzie miał do−
datkowy zarzut o przestępstwo. Dalsze czynności,
prowadzone w Pruszkowie i w Grodzisku Mazo−
wieckim pozwoliły zatrzymać dwóch wspólników
złodzieja (16 latek z Pruszkowa i 21 latek z Gro−
dziska). W mieszkaniach zatrzymanych odnalezio−
no kilkadziesiąt przedmiotów z włamań do dom−
ków, m.in. pontony, kosiarki, grile, radia i inne.
Radom dn. 3.01.2001 r. godz. 9:35 – Poli−
cjanci z Wydziału Kryminalnego KMP w Radomiu
na bazie zebranych materiałów operacyjnych prze−
szukali zabudowania prywatne w miejscowości
Koryciska gm. Wieniawa. W trakcie czynności
policjanci znaleźli i zabezpieczyli piecyki gazowe,
butle i kuchenki gazowe. Przedmioty te pochodzą
z włamań do domków letniskowych w Mniszku.
Do aresztu policyjnego trafił właściciel posesji 26
letni Wojciech F. Funkcjonariusze wszczęli w spra−
wie dochodzenie, które wyjaśni czy Wojciech F.
jest złodziejem czy paserem.
Milanówek KPP Grodzisk Mazowiecki,
01.01.2001r. godz. 2:40 – W trakcie zabawy syl−
westrowej nieznani sprawcy nożem zabili 19−let−
niego Grzegorza Z. Podczas oględzin zwłok usta−
lono, że ofiara została ugodzona nożem kuchen−
nym w tył lewego pośladka, z jednoczesnym
uszkodzeniem jamy brzusznej. W toku podjętych
czynności ustalono i zatrzymano 4 sprawców, któ−
rych osadzono w PIZ.
Pruszków, 31.12.2000r. godz. 15:00 –
Na 8 piętrze klatki schodowej ujawniono zwłoki
15−letniego chłopca. Biegły lekarz sądowy w trak−
cie oględzin zwłok stwierdził, iż obrażenia ciała
wskazują na gwałtowne uduszenie. W toku natych−
miast podjętych działań ustalono sprawcę, którym
okazał się być Bogdan N. lat 39. Sprawcę osadzo−
no w PIZ, a dalsze postępowanie prowadzi KPP
Pruszków.
KPP Grójec gm. Pniewy, 28.12.2000r.– Poli−
cjanci z KPP w Grójcu weszli na teren jednej z po−
sesji w gminie Pniewy. Na miejscu zatrzymano
dwóch mężczyzn, którzy według policyjnych usta−

leń mają związek z napadami drogowymi na sa−
mochody ciężarowe. Okazało się, że przeszukiwana
posesja to nie tylko „paserska dziupla”, ale i miej−
sce skąd prawdopodobnie wyruszano na kolejne
napady. W trakcie przeszukania ujawniono: kara−
binek automatyczny KBKAK kaliber 5,6 z maga−
zynkiem, pistolet CZ z tłumikiem, sztucer z lunetą
produkcji chińskiej oraz blisko tysiąc sztuk amuni−
cji do KBKAK.
W zabudowaniach ukryte były również dwa
skradzione latem tego roku w Wołominie sa−
mochody osobowe: Volkswagen Caravel i Nissan
Primera, a także ponad 10 tys. sztuk kosmetyków
firm Laboratoire Garniere Paris i Elseve. W związ−
ku z tą sprawą zatrzymano łącznie 7 osób − dwóch
mężczyzn w zabudowaniach, czterech kolejnych
(w tym syna właściciela posesji) w samochodzie,
który przyjechał w trakcie obławy policyjnej oraz
przebywającego w Warszawie właściciela posesji.
Sprawa ta ma związek z innymi realizowanymi
przez policjantów z mazowieckiej KWP sprawami
dotyczącymi napadów na TIRy.

Papiernia pow. Mińsk Mazowiecki dn.
21.12.2000 r. godz. 6:00 – Funkcjonariusze KPP
w Mińsku Mazowieckim razem z policjantami
z KWP z/s w Radomiu zatrzymali Andrzeja U., któ−
ry kierował grupą kilku bandytów. Trzech z nich
już przebywa w aresztach. Mężczyzna, który zlecił
dwa podpalenia obiektów mieszkalnych (w tym
wójta gm. Stanisławów), zakładu produkcyjnego
“K..” oraz zabójstwo mieszkańca W−wy (poprzez
podłożenie ładunku wybuchowego) został zatrzy−
many w swoim mieszkaniu. W zakładzie krawieckim
Andrzeja U. policjanci ujawnili 20 osobową grupę
obywateli Rosji, którzy byli zatrudniani na ,, czar−
no”. W chwili obecnej trwają czynności zmierzają−
ce do deportacji tych osób.
Płock dn. 20.12.2000 r. godz. 23:40 – Jeden
z klientów restauracji Titanic w Płocku wyjął pi−
stolet i strzelił dwa razy w kierunku ściany. Właści−
cielka lokalu zwróciła mu uwagę, lecz napastnik
sterroryzował ją bronią i wyprowadził na zaplecze.
Tam straszył ofiarę, że ją zabije i wystrzelił kilka

razy pod nogi tej kobiety. Sprawca opuścił lokal
i idąc ulicą Wyszogrodzką wymachiwał pistoletem.
Istniało realne niebezpieczeństwo, iż pijany mężczy−
zna może postrzelić napotkanych przechodniów.
W tym czasie wracał ul. Wyszogrodzką po pracy
funkcjonariusz Policji. Zauważył mężczyznę z bro−
nią i zatrzymał natychmiast swoje auto. Wyskoczył
i obezwładnił napastnika po czym odebrał mu pi−
stolet. Policjanci zatrzymali sprawcę i osadzili
w areszcie policyjnym. Jest nim 26 letni Paweł P.
z Płocka, a broń posiadał nielegalnie. Właścicielka
restauracji ma liczne rany, chociaż są one powierz−
chowne, ponieważ powstały w wyniku rykoszetu
postrzałowego. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeń−
stwo.
Radom dn. 16.12.2000 r. godz. 21:00 – Funk−
cjonariusze 3 Komisariatu Policji przy ul. Świer−
kowej zatrzymali na gorącym uczynku kradzieży
artykułów alkoholowych i spożywczych dwóch
złodziei. Do zdarzenia doszło w sklepie przy ul.
Gagarina. Przestępcami okazali się agenci ochrony
zatrudnieni w jednej z radomskich firm ochroniar−
skich. Do aresztu policyjnego trafił 27 letni Woj−
ciech K. i jego wspólnik Paweł K. lat 23. Ze wstęp−
nych ustaleń wynika że złodziejsko−ochroniarski
duet kradł od 11 miesięcy. Część skradzionych to−
warów została odzyskana.
Gostynin dn. 16.12.2000 r. godz. 19:40 – Czte−
rech sprawców ubranych w czarne stroje i komi−
niarki wtargnęło na posesję prywatną przy ul. Łąko−
wej, a następnie weszli do wnętrza budynku. Tam
za pomocą noża i kija bejsbolowego sterroryzowa−
li i pobili domowników. Bandyci splądrowali miesz−
kanie. Skradli kilka przedmiotów, pieniądze i sa−
mochód osobowy marki Toyota. Zaalarmowani
policjanci podjęli pościg za sprawcami napadu. Po
krótkim czasie odnaleziony został pojazd. Dalsze
czynności pościgowe przyczyniły się do ujęcia prze−
stępców. Do aresztu trafił Artur J. lat 18 lat, Kamil
K. lat 18 i 17 letni Bartłomiej K. Postępowanie
w sprawie prowadzą funkcjonariusze z Gostynina.
Poświętne− Dąbrowica pow. Wołomin dn.
12.12.2000 r. – Policjanci ze służb kryminalnych
od dłuższego czasu prowadzili sprawę dotyczącą
kradzieży samochodów w powiecie wołomińskim.
Wynikiem realizacji było zatrzymanie trzech prze−
stępców mających związek z tym procederem.
Do aresztu trafił rodzinny ,,team” tj: 48 letni Wie−
sław D., Rafał D. lat 19 i 21 letni Mariusz D.
Funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania
zatrzymanych mężczyzn. Zabezpieczone zostały
cztery karoserie Polonezów oraz cztery silniki, kil−
ka tablic rejestracyjnych, podzespoły samochodowe
i tabliczki znamionowe aut poszukiwanych przez
różne jednostki Policji. W tej sprawie policjanci
z KPP w Wołominie wszczęli dochodzenie.
(tk) (jr)

Tak wygląda nowy element promocji programu Crime Stoppers – karta telefo−
niczna, która obok reklam w lokalnej telewizji Dami oraz plakatów, naklejek i ra−
mek informacyjnych w radomskim Echu Dnia, będzie wspaniałym uzupełnieniem
promocji i nie lada gratką dla kolekcjonerów. Karta ta wydana została w nakładzie
60 tys. egzemplarzy dzięki pomocy sympatyków Crime Stoppers w Telekomuni−
kacji Polskiej S.A. i w Agencji Reklamowej „A1”. Ze względu na regionalny
charakter przedsięwzięcia, będzie ona dostępna głównie w Radomiu oraz na terenie
byłego woj. radomskiego, ale wiemy, że w pewnej ilości trafi również w bardziej
odległe zakątki Mazowsza. Podobnie jak poprzednia karta telefoniczna Crime Stop−
pers sprzed dwóch lat, ta również będzie zawierała 25 impulsów telefonicznych.
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WYWIAD

Przygotowujemy nowy sposób rozliczania
− rozmowa z nadinsp. Zdzisławem Marcinkowskim,
Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu
Oglądając dzienniki informacyjne ma
się czasem wrażenie, że to wina Policji, że
przestępcy dokonują przestępstw. Społe−
czeństwo nas ocenia, również przez pry−
zmat mediów. Jak najbardziej obiektyw−
nie oceniać pracę Policji i całego wymia−
ru sprawiedliwości?
Wymagania wobec Policji powinny być
wysokie, ale jednoznaczne. Można to za−
wrzeć na trzech płaszczyznach.
Po pierwsze: nie powinniśmy zostać osa−
motnieni, musimy być wspierani. Bez
wsparcia całego wymiaru sprawiedliwości
nasze starania zostaną zniweczone, przy
czym nie chodzi o efekty statystyczne Poli−
cji, ale o zabezpieczenie społeczeństwa.
Jednoznacznie i zgodnie z literą prawa
muszą działać sądy, wypełniając również
społeczne zapotrzebowanie na poczucie
bezpieczeństwa.
Po drugie: polska Policja zrozumiała jed−
no: zamknięcie się w swoim kręgu, ukrywa−
nie się przed społeczeństwem za osłoną ta−
jemnic nie daje nic dobrego. Musimy być
otwarci na zapotrzebowanie społeczne,
a wbrew pozorom w wielu miasteczkach
i wsiach nie oczekuje się wielkich, medial−
nych spraw, ale ostatecznego załatwienia
drobnych, aczkolwiek uciążliwych proble−
mów. Chuligańskie wybryki, szarże moto−
cyklowe na wsiach, nocne popisy samocho−
dowe w studniach blokowisk, okupowanie
klatek schodowych – to są najważniejsze
dla mieszkańców problemy, których nie re−
kompensują spektakularne akcje. Jeżeli nie
będziemy uważnie nadstawiali ucha i wsłu−
chiwali się, czego od miejscowej policji
najbardziej potrzebuje dana, mała społecz−
ność, to nic nie zrobimy.
Po trzecie: obowiązek zapobiegania prze−
stępczości ustawodawca nałożył na barki
samorządów. To trzeba egzekwować, tutaj
widzę zresztą ogromną, kontrolną rolę pra−
sy. W tym wymiarze naszym zadaniem, jako
fachowców w tej dziedzinie, jest takie ukie−
runkowanie naszych sojuszników z władz
samorządowych i instytucji pozarządo−
wych, aby te wszystkie chęci i możliwości
skupić i skierować przeciwko jednemu prze−
ciwnikowi – przestępcom.
Czy po zmniejszeniu liczby komisaria−
tów w gminach, te rady gmin nie stracą
zainteresowania w inwestowaniu w bezpie−
czeństwo?
Moim zdaniem, i to przedstawiałem wie−
lokrotnie na konwentach starostów, bur−
mistrzów i prezydentów, najważniejsze jest,

aby policja była skuteczna i aby była na
miejscu, w tej społeczności lokalnej. Ozna−
cza to, że nie może się zmniejszyć liczba
policjantów w danej gminie i powiecie.
Bezpieczeństwo zapewnia nie budynek, ale
liczba patroli, dostępność policjantów
i szybkość reakcji. Nie dopuszczę oczywi−
ście do tego, aby te standardy się pogorszy−
ły i wymagam od swoich komendantów po−
wiatowych, żeby wszystkie obecne zmiany
nie doprowadziły do pogorszenia stanu bez−
pieczeństwa. Jestem jednak realistą, przy−
bywa obowiązków, zmniejsza się liczba
godzin pracy, a nie zwiększa się liczba po−
licjantów, co w konsekwencji musi odbijać
się niekorzystnie na naszej pracy. W tym
momencie bardzo ważna jest organizacja
pracy, umiejętność kierowania zespołami
ludzkimi i zwykłe wyczucie, gdzie i kiedy
skierować patrole, aby były najbardziej
efektywne.

Odczucia społeczne są jednoznaczne:
jest niebezpiecznie. Chociaż równocześnie
wzrosły ostatnio nasze notowania w son−
dażach, w przeciwieństwie do większości
instytucji w Polsce.
Przestępczość towarzyszy nieodłącznie
rozwojowi każdego społeczeństwa, nieza−
leżnie od naszych chęci czy też pobożnych
życzeń. Potwierdzają to teorie kry−
minologiczne i zwykłe doświadczenie ży−
ciowe. Na to składają się te przestępstwa na
które mamy wpływ, chociażby poprzez
wzmożone działania prewencyjne w miej−
scach publicznych, ale i te, na które nie
mamy i nawet nie możemy mieć wpływu.
Bójki i pobicia, przemoc w rodzinie, za−
bójstwa w zaciszu domowym – te zależą
przede wszystkim od kondycji moralnej
społeczeństwa, czyli od poziomu prze−
strzegania norm zwyczajowych i prawnych
i poziomu bezrobocia. Ale jeden z kluczo−

wych problemów to przełamanie niechęci
ludzi do osobistego angażowania się w ja−
kiekolwiek wyjaśnianie spraw, które prze−
cież dzieją się na oczach wszystkich. Uciąż−
liwe dla ofiary i świadka postępowanie przy−
gotowawcze, a przede wszystkim długi pro−
ces sądowy, powodują jawną niechęć do
współdziałania z organami ścigania.
Błędem jest również nadmierne nagła−
śnianie niektórych przestępstw, co umac−
nia przekonanie Polaków o wszechobec−
ności przemocy i bezkarności sprawców,
którzy mogą dokuczyć i zemścić się.
Ocenie przełożonych podlegają rów−
nież komendanci powiatowi, chociaż cza−
sem trudno pogodzić salony, gdzie zabie−
gają o wsparcie ze strony samorządów,
z pracą nad dochodzeniami i wykonywa−
niem poleceń KWP.
Będę dawał wszystkim komendantom
powiatowym pełną informację na temat ich
oceny. W Komendzie Wojewódzkiej przy−
gotowujemy nowy sposób rozliczania ko−
mend powiatowych z zadań na nich nało−
żonych. Będzie to czytelne i klarowne, uzu−
pełniane co miesiąc, każdy będzie wiedział
jak wypadł. Wskaże to poszczególnym ko−
mendantom dziedziny, na które będą mu−
sieli położyć większy nacisk.
Dużym zaskoczeniem dla opinii pu−
blicznej były nieprzemyślane wypowiedzi
przedstawicieli kierownictwa KPP w Miń−
sku Mazowieckim. Wtajemniczeni wiedzą,
że było to wynikiem konfliktów pomiędzy
tamtejszymi komendantami, które niebez−
piecznie zaczęły przenosić się na wszyst−
kich policjantów w jednostce.
Komendant wojewódzki, czy też powia−
towy, jednoosobowo odpowiadają za stan
dyscypliny, morale załogi i stan wykona−
nia zadań w podległej jednostce. Do ko−
mendantów powiatowych należał dobór
swoich zastępców, dałem tutaj wolną rękę
w całym województwie. Będę natomiast
oceniał to, w jaki sposób to uczynili, bo to
na zastępcach spoczywa większość bieżą−
cych zadań, a niewłaściwy dobór zespołu
kierowniczego natychmiast rzutuje na wy−
niki. Nie będę więcej wypowiadał się na
temat Mińska Mazowieckiego. Zależy mi
na dobrej pracy tej jednostki i na tym, aby
mieszkańcy tego powiatu czuli się bez−
piecznie. Sytuacja zostanie tam wkrótce
uporządkowana, zgodnie z ustawą o Policji
i zgodnie z zarządzeniami MSWiA i KGP.
Wykorzystam posiadane uprawnienia, aby
w tej jednostce zapanowała właściwa atmos−
fera pracy, działania i skutecznego wyko−
nywania obowiązków.
rozmawiał:
kom. Tadeusz Kaczmarek
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KOMENDY POWIATOWE

KPP Gostynin
Ogólna charakterystyka powiatu:
Powiat Gostyniński obejmuje ob−
szar o powierzchni 616 km. kw., na
którym zamieszkuje 51 tysięcy miesz−
kańców. Graniczy on z powiatami: płoc−
kim, sochaczewskim, łowickim, kut−
nowskim, i włocławskim. W skład po−
wiatu wchodzą:
− miasto Gostynin,
− gmina Gostynin,
− gmina Pacyna,
− gmina Sanniki,
− gmina Szczawin Kościelny.
Gostynin geograficznie usytuowany
jest na terenie pojezierza gostynińskiego.
Miasto posiada powierzchnię 32,3 km. kw. Zamieszkuje w
nim 20.500 mieszkańców. Gęstość zaludnienia na 1 km. kw.
wynosi 631,5 osoby.
Powiat Gostyniński jest rejonem turystyczno−
wypoczynkowym i rolniczym. Na jego terenie
mieści się 60 jezior oraz Gostynińsko−Włocław−
ski Park Krajobrazowy, który stanowi jedną z naj−
większych w Polsce ostoi ptactwa wodnego. Naj−
większym jeziorem jest jezioro „Lucieńskie” po−
siadające powierzchnię 207,75 ha i głębokość 20
metrów. Najgłębsze jezioro to jezioro „Białe” – 31
metrów głębokości (powierzchnia 150 ha.). W sa−
mym mieście położone są 3 jeziora oraz jeden
sztuczny zalew wodny, co dodatkowo podnosi
atrakcyjność miejscowości.
Historia miasta:
Początki stałego osadnictwa, powstanie grodu i podgro−
dzia Gostynina notuje się na VII/VIII wiek. Pierwsze pisem−
ne wzmianki o Gostyninie pochodzą z 1279 roku. W 1382
roku książę Siemowit IV nadaje Gostyninowi prawa miej−
skie. W 1462 roku powołany zostaje powiat gostyniński.
W pierwszej połowie XIV wieku w mieście
zostaje wzniesiona pierwsza budowla obronna,
W wieży, w której w roku 1611 więziony jest wzię−
ty do niewoli car moskiewski Wasyl Szujski oraz
jego dwaj bracia.
Wiek XVIII to zniszczenie miasta w czasie
wojen Szwedzkich i wojny północnej. Dzieła
zniszczenia dopełniają wojska pruskie w 1793
roku. W 1832 wzniesione zostają klasycystyczne
hale targowe. Gostynin staje się centrum han−
dlowym rejonu.
W roku 1924 uruchomione zostaje połączenie
kolejowe z Płockiem i Kutnem. Okres II wojny
światowej to masowe wysiedlenia ludności do

obozów zagłady. Po wyzwoleniu w dniu 18 stycz−
nia 1945 roku następuje stopniowy rozwój mia−
sta, rozwój przemysłu oraz infrastruktury.
Przeciwdziałanie przestępczości:
Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie re−
alizowała w 2000 roku szereg przedsięwzięć z za−
kresu przeciwdziałania przestępczości. W ramach
akcji „Bezpieczne miasto” i „Stop narkotykom”
uruchomiony został specjalny telefon. Dzięki nie−
mu każda osoba posiadająca informację na temat
sprawców przestępstw, czy też osób zajmujących
się dystrybucją narkotyków może anonimowo
pomóc w zebraniu dowodów i zatrzymaniu po−
dejrzanych.
Znaczne sukcesy przyniosła akcja o nazwie
„Bezpieczna droga do szkoły”. Pozwoliła ona na
praktycznie całkowite zlikwidowanie przestępczo−
ści dokonywanej na młodzieży szkolnej, głównie

dojeżdżającej do Gostynina z terenów wiejskich.
Realizując cel wyjścia Policji do społeczeństwa,
uruchomiono akcję „Poznaj swojego dzielnico−
wego”. Dzięki spotkaniom dzielnicowych
z mieszkańcami umożliwiono poznanie dzielnico−
wych przez osoby zamieszkujące na terenie odpo−
wiednich rewirów, a także podniesiono na wy−
ższy poziom obsługę ludności.
Planowanymi do realizacji w roku 2001 za−
mierzeniami jest uruchomienie monitoringu rejo−
nów najbardziej zagrożonych zjawiskami naru−
szenia prawa. Obecnie finalizowane jest poro−
zumienie o zainstalowaniu na terenie Gostynina
nowoczesnych cyfrowych
kamer połączonych z cen−
trum dowodzenia. W zamie−
rzenie to poważnie zaanga−
żowały się władze samo−

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W GOSTYNINIE
Adres: 09−500 Gostynin, ul. 3−go Maja 17.
Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie –
− podinsp. Kazimierz Zarzycki.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji –
− podinsp. Stanisław Ciarka.
TELEFONY:
Sekretariat Komendanta – (0−24) 235−39−30.
Dyżurny komendy – (0−24) 235−20−71 (do 73).
Telefon „Stop przestępczości” – (0−24) 235−38−79.
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rządowe, a w szczególności
Urząd Miasta Gostynina.
W roku 2001 urucho−
miona zostanie strona inter−
netowa Komendy Powia−
towej Policji w Gostyninie.
Będzie ona zawierała podsta−
wowe informacje dotyczące gostyniń−
skiej jednostki oraz zagrożeniach występujących
na terenie powiatu. Dzięki częstej aktualizacji da−
nych anonimowi mieszkańcy współpracujący
z Komendą w ramach programów „Bezpieczne
miasto” oraz „Stop narkotykom” będą mogli do−
wiedzieć się o uzyskanych dzięki nim efektach
wykrywczych.
Osiągnięcia KPP w Gostyninie:
W dniu 21 listopada 2000 roku w Gostyninie,
czterej sprawcy posiadający zamaskowane szalo−
kominiarkami twarze, poprzez wyważenie drzwi
prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 3 wła−
mali się do jej wnętrza, a następnie działając
z zaskoczenia zaatakowali 45−cio letniego dozorcę
szkolnego, który dokonywał obchodu obiektu.
Bijąc wymienionego rękami po ciele oraz krępu−
jąc go sznurkiem i taśmą samoprzylepną zmusili
do wydania kluczy od zaparkowanego przed szkołą
samochodu marki „Żuk”. Po wyłamaniu drzwi
niektórych pracowni, dokonali kradzieży: telewi−
zora kolorowego marki „Sony”, syntezatora
„Korg”, dwóch kolumn głośnikowych, kolorofo−
nu oraz kamery pogłosowej. Przedmioty te wy−
wieźli z terenu szkoły zabranym dozorcy pojaz−
dem. Wartość skradzionego mienia oszacowano
na kwotę 13.300 złotych. W wyniku pobicia do−
zorca doznał obrażeń ciała w postaci: zasinień
okolic oczu, rozcięcia skóry ust oraz otarć na−
skórka.
Przeprowadzone przez policjantów z Sekcji
Kryminalnej czynności dochodzeniowo−śledcze
doprowadziły do ustalenia sprawców rozboju.
Okazali się nimi trzej mieszkańcy gm. Gostynin
w wieku 17, 18 i 19 lat (uczniowie szkoły średniej
w Płocku) oraz mieszkaniec Gostynina w wieku
15 lat – uczeń SP nr 3. Żaden ze sprawców w prze−
szłości nie był notowany. W wyniku przeprowa−
dzonych czynności odzyskano skradzione mienie
w całości.

ŻYJ BEZPIECZNIE − BEZ NAŁOGÓW
W dniu 17.11.2000r. Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat Szydłowiecki” w Szy−
dłowcu, przy udziale Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Szydłow−
cu, zorganizowało festyn pod hasłem „Żyj
bezpiecznie – bez nałogów”. Celem festy−
nu było zwiększenie wiedzy na temat nar−
komanii i alkoholizmu. Ponadto propago−
wano zdrowy tryb życia gdzie jest miejsce
na uprawianie sportu a nie ma miejsca na
uzależnienia. Festyn odbył się na terenie
Zespołu Szkół Zawodowych w Szydłow−
cu. Na festyn zaproszono uczniów dwóch
szydłowieckich szkół średnich tj. wspo−
mnianego wcześniej Zespołu Szkół Zawo−
dowych oraz Liceum Ogólnokształcącego.
Imprezę rozpoczęli uczniowie liceum
przemarszem ulicami miasta. Podczas prze−
marszu młodzież niosła transparenty pro−
pagujące zdrowy tryb życia. Demonstrowa−
no w ten sposób chęć przeciwstawienia się
narastającej fali narkomanii i alkoholizmu
oraz wyrażano chęć życia w trzeźwości.
Następnie po oficjalnym otwarciu festy−
nu rozpoczęły się rozgrywki sportowe po−
między drużynami liceum i szkoły zawo−
dowej. Rozegrano mecze piłki siatkowej
dziewcząt i chłopców, mecz piłki nożnej
dziewcząt, rozgrywki w strzelaniu z broni
pneumatycznej oraz bieg australijski.
Wszystkim konkurencjom sportowym to−
warzyszył gorący doping kolegów. Lice−
aliści trzymali kciuki za swoich kolegów
występujących w koszulkach koloru bia−
łego, a uczniowie szkoły zawodowej za za−
wodników ubranych w koszulki żółte. Spor−
towe zmagania młodzieży zakończyły się
wynikiem 4:3 dla drużyny Zespołu Szkół
Zawodowych. Kolejną atrakcją przewidzia−
ną w programie festynu były pokazy straży
pożarnej z zakresu ratownictwa drogowego
oraz pokazy policyjne, na które złożył się

pokaz tresury psów, atak psów na pozoran−
ta posługującego się bronią palną i używa−
jącego amunicji hukowej oraz pokaz dzia−
łania policjantów grupy antyterrorystycz−
nej Wydziału Prewencji KWP z/s w Ra−
domiu, w trakcie którego zaprezentowano
sposoby zatrzymywania i obezwładniania
niebezpiecznego przestępcy, posługiwania
się pałką wielofunkcyjna typu „tonfa” jak
też walki wręcz. Pokazy wzbudziły duże za−
interesowanie wśród młodzieży a Policjan−
ci otrzymywali gromkie brawa. W czasie
rozgrywek sportowych i pokazów w sali wi−
dowiskowej równolegle odbywały się zaję−
cia seminaryjne. Gospodarzami seminarium
byli: Starosta szydłowiecki Roman Woź−

niak, przewodniczący Stowarzyszenia „Bez−
pieczny Powiat Szydłowiecki” w Szydłow−
cu Włodzimierz Sasal oraz Komendant Po−
wiatowy Policji w Szydłowcu nadkom. Sta−
nisław Cieloch, który był jednym z pomy−
słodawców festynu. Wśród zaproszonych do
udziału w seminarium gości znaleźli się
m.in.: aktor, a obecnie Poseł na Sejm RP
Bronisław Cieślak, oraz posłowie Stanisław
Brzózka i Marek Wikiński, prof. dr hab. Bru−
non Hołyst oraz Marek Kotański. Semina−
rium zostało poprzedzone konkursem ogól−
nej wiedzy o Szydłowcu i jego historii,
w którym po wyczerpaniu całej puli przy−

POLICJANCI DZIECIOM
12 października 2000r. w Szydłowcu na
osiedlu Wschód, na terenie istniejącego tam
„miasteczka ruchu drogowego” odbył się
wielki festyn dla dzieci pod hasłem „Dbaj−
my o bezpieczeństwo dzieci”. Jego organi−
zatorem była Rada Programowa „Bezpiecz−
ne Miasto”, działająca przy Burmistrzu Szy−
dłowca. Przewodniczącym Rady jest pod−
insp. Marian Frąk − Naczelnik Inspektoratu
KWP z/s w Radomiu i zarazem Przewodni−
czący Rady Miejskiej w Szydłowca. W skład
Rady wchodzą policjanci KPP w Szydłow−
cu. Jest ona dobrym przykładem doskona−
łego współdziałania samorządu gminnego
i Policji. W festynie wzięło udział ok. 800
dzieci ze szkół podstawowych gminy Szy−
dłowiec, głównie najmłodszych (klasy I−
III). Zaproszeni do udziału w festynie poli−

cjanci KWP z/s w Radomiu i z KPP w Grój−
cu zademonstrowali dzieciom pokaz spraw−
ności fizycznej i samoobrony oraz pokaz
tresury psów policyjnych i sposób obez−
władniania niebezpiecznego przestępcy
przy pomocy psa. Pokazy te dzieci przyjęły
bardzo żywo i nagrodziły policjantów wiel−
kimi brawami, na które w pełni zasłużyli.
Przez cały czas festynu policjanci KPP
w Szydłowcu demonstrowali z kolei dzie−
ciom sprzęt policyjny i wyposażenie poli−
cjanta. St. sierż. Przemysław Kowalik prze−
prowadził konkurs wiedzy z zakresu bez−
pieczeństwa dla dzieci, które były honoro−
wane nagrodami. Rozstrzygnięto też wcze−
śniej ogłoszony w szkołach konkurs pla−
styczny na rysunek o tematyce bezpieczeń−
stwa. Natomiast podczas festynu miał miej−

SEZON FESTYNÓW
KPP SZYDŁOWIEC
gotowanych dla zawodników pytań, kolej−
ne pytania improwizując zadawali: Komen−
dant Powiatowy Policji nadkom. Stanisław
Cieloch i Starosta Roman Woźniak.
Ostateczny wynik zmagań sportowych
pomiędzy liceum a szkołą zawodową zale−
żał od kondycji zaproszonych gości. W dro−
dze losowania w drużynie ZSZ znaleźli się:
wicestarosta szydłowiecki Roman Środa,
Naczelnik Wydziału Prewencji KWP z/s
w Radomiu mł.insp. Kazimierz Kaczor oraz
dyrektor ZSZ Kazimierz Trępczyński. Li−
ceum reprezentowali starosta Roman Woź−
niak, Marszałek Województwa Mazowiec−
kiego Zbigniew Kuźmiuk oraz poseł Stani−
sław Brzózka. Zawodnicy rzucali ringo do
celu, lotkami do tarczy oraz podnosili
kilkukilogramowe ciężarki. Najwięcej
punktów dla swojej drużyny zdobył staro−
sta Roman Woźniak. Na drugim miejscu
z niewielką stratą uplasował się marszałek
Zbigniew Kuźmiuk. Nieco gorzej wypadli
wicestarosta Roman Środa i poseł Stanisław
Brzózka. Zmagania VIP−ów ostatecznie
przyniosły zwycięstwo drużynie Liceum
Ogólnokształcącego.
Na terenie powiatu szydłowieckiego nar−
komania nie przybrała zbyt dużych rozmia−
rów. Mamy jednak pełną świadomość tego,
że zagrożenie takie istnieje i w przyszłości
będzie narastało. Narkomania to nie tylko
tragedia jednostki, ale tragedia całego spo−
łeczeństwa. Najskuteczniejszą metodą
zapobiegania narkomanii jest prawidłowo
działający system wychowawczy. Dlatego
też Policja, władze samorządowe i instytu−
cje, którym problem narkomanii nie jest
obcy chcą wyjść naprzeciw młodzieży i spe−
łnić jej oczekiwania spotykając się częściej
na podobnych imprezach.
nadkom. Stanisław Cieloch Komen−
dant Powiatowy Policji w Szydłowcu
sce konkurs rysowania na asfalcie kredą
i konkurs zręcznościowy w rzucie kółkiem
ringowym na patyk. W programach arty−
stycznych wystąpiły uczennice Publiczne−
go Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu. Nagrody
dla dzieci ufundowali liczni sponsorzy,
a także przedstawiciele władz samorządo−
wych gminy Szydłowiec. Chwała im za
wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa
dzieci. Policjanci stanowili trzon wykonaw−
ców festynu. Z całą pewnością przyczynili
się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa
dzieci, ale także do tego, że dzieci będą
policjanta obdarzać zaufaniem, sympatią
i traktować jako przyjaciela, który nie po−
zwoli nikomu robić krzywdy. Taki cel miał
festyn i w pełni został on osiągnięty. Był on
ukoronowaniem zapoczątkowanych już we
wrześniu działań policyjno−samorzą−
dowych dla zwiększenia bezpieczeństwa
najmłodszych uczniów. (mf)
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OSOBOWOŚCI

JAKO DRZEWIEJ BYWAŁO...
¨

„Ślubuję uroczyście nieść pomoc potrzebują−
cym, nigdy nie splamić dobrego imienia i honoru
Rycerza, a dobro Rzeczypospolitej Polskiej cenić
sobie najwyżej.”(*)
Wydawałoby się, że we współczesnym sko−
mercjalizowanym i bezdusznym świecie człowiek
wypowiadający podobne zdanie jest jedynie sta−
romodnym idealistą. Okazuje się jednak, że dla
wielu ludzi tymi słowami można wyrazić nie tyl−
ko ich fascynacje, ale sens życia.
15 listopada 1999 roku Sąd Okręgowy w Sie−
dlcach zarejestrował nowe stowarzyszenie. W ten
sposób formalnie zostało powołane do istnienia
BRACTWO RYCERSKIE ZIEMI MAZO−

Andrzej Pietrych z godłem na piersi.
WIECKIEJ I PODLASKIEJ z siedzibą na zamku
w Liwie. Z początkiem roku dwutysięcznego dzia−
łalność Bractwa rozpoczęła się na dobre. Wielkim
Mistrzem został Krzysztof Fus – „ojciec” polskich
kaskaderów. Wśród około pięćdziesięciu człon−
ków stowarzyszenia znaczną siłę stanowią sie−
dleccy policjanci. Namiestnikiem Bractwa jest pod−
inspektor Andrzej Pietrych – ekspert techniki kry−
minalistycznej KMP w Siedlcach, jednocześnie
inicjator powstania tego niezwykłego „zakonu”.
Właśnie z Namiestnikiem rozmawiam o tym, co
w stowarzyszeniu działo się przez rok od czasu
jego powstania.
Nie ukrywam, że wizyta u Namiestnika Brac−
twa Rycerskiego napełnia mnie tremą, wszak ze
znajomością etykiety dworskiej u mnie nie najle−
piej, ale świadomość posiadania dziadka – auten−
tycznego kawalerzysty, co nieco jednak podnosi
mnie na duchu. Namiestnik jest człowiekiem, od
którego emanuje spokój i opanowanie, wierzy
w to, co mówi i opowiada o tym, w co wierzy.
Kiedy zobaczył na zachodzie Europy popisy
bractw rycerskich i przyjrzał się podobnym sobie
pasjonatom wiedział, że na naszym gruncie taki
ruch musi się przyjąć. Etos rycerski wywarł prze−
ogromny wpływ na kulturę i świadomość naro−
dową Polaków i pomimo zawirowań historii wie−
lu z nas wzdycha, często nie przyznając się do
tego, do lepszego świata, prostych zasad i szla−
chetnych zachowań. I rzeczywiście, do Bractwa
lgną ludzie różnych profesji, w tym wybitni i zna−
ni, jak Szymon Kobyliński, Daniel Olbrychski
a nawet sam profesor Samsonowicz – mediewi−
sta, który jako sympatyk zgodził się pomóc
w odtworzeniu oryginalnego nazewnictwa i struk−
tur Bractwa tak, aby odpowiadało ono standar−
dom średniowiecznego rycerskiego zakonu.
Do Bractwa przychodzą też ludzie młodzi. Przy−
ciąga ich przygoda i chęć samodoskonalenia się.
*)
par.10 statutu Bractwa Rycerskiego Ziemi Mazo−
wieckiej i Podlaskiej.
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W Bractwie mają możność spotkania sobie po−
dobnych idealistów, wszak co pewien czas odby−
wają się zjazdy i turnieje podobnych ruchów z ca−
łego kraju. Obserwując takie spotkania trudno
uwierzyć, że za pasem trzecie tysiąclecie. Aby
zakwalifikować się do każdego konkursu czy tur−
nieju trzeba tam nosić odpowiedni ubiór – wspó−
łczesne dżinsy czy inne sztuczne włókna są wy−
kluczone, sukno musi być tkane. Nie ma też mowy
o tym, aby ubrany w stalową zbroję rycerz z przy−
pasanym mieczem popijał sobie wodę z ordynar−
nego plastykowego kubka jednorazowego. Dba−
łość o szczegóły jest istotna – pomaga się samo−
doskonalić. Nikt się też nie wstydzi pomagać ko−
legom we właściwym zachowaniu. Namiestnik
wspomina scenę zaobserwowaną na zjeździe grun−
waldzkim 15 lipca 2000 roku – młody chłopak
stojąc w grupie kolegów przebranych w piętnasto−
wieczne stroje wyjął papierosy i próbował innych
poczęstować. Inny spokojnie i stanowczo zwró−
cił mu uwagę na niestosowność takiego gestu.
Winowajca zawstydzony i zaczerwieniony przeprosił
za gafę. Jakże różne zachowanie od tych, jakie wśród
„małolatów’ widzimy codziennie na naszych ulicach!
Nie ma też mowy o tym, ażeby z czupryn się zakurzy−
ło na takich zjazdach. (Przyznam się, że akurat absty−
nencja wydała mi się nie do końca zgodna z obyczaja−
mi średniowiecznego rycerza, ale czyż nie jest praw−
dziwą sztuką korzystanie ze wzorców dobrych, ucząc
się na błędach innych?).
Rycerzem, nawet w dzisiejszych czasach, nie
jest wcale tak łatwo zostać. Aby kiedyś na presti−
żowym turnieju zabłysnąć sprawnością i kunsz−
tem oraz popisać się właściwym zachowaniem
i ubiorem trzeba najpierw przez rok być gierm−
kiem, szkolić się pod okiem swojego mistrza –
doświadczonego rycerza, który reputacyją swoją
odpowiada za zachowanie i umiejętności ucznia.
Okres giermkowania jest zakończony egzaminem
rycerskim, na który składa się test fizycznej spraw−
ności i test psychologiczny oraz sprawdzenie zna−
jomości historii i obyczaju rycerskiego. Ponadto
trzeba wykazać się umiejętnością posługiwania się
rozmaitymi rodzajami broni, jazdy konnej (ażeby
śledziona w koniu zagrała), pływania, wspinacz−
ki, prowadzenia samochodów (!) i udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Kiedy się już
rycerzem zostanie, trzeba uczestniczyć w częstych
treningach , nawet kilka razy w tygodniu. Dla
Rycerzy to najprzyjemniejszy obowiązek i okazja
do spotkań, przybywają z rodzinami i wspólnie
spędzają czas.
Zasadami najwyżej cenionymi w Bractwie są
równość i braterstwo. Członkiem Bractwa może
zostać każdy pełnoletni obywatel polski, bez
względu na płeć, pochodzenie, światopogląd, za−
wód czy przekonania religijne. Ważne, aby kan−
dydat na rycerza okazał się człowiekiem honoru,
uczciwym , zdolnym do bezinteresowności i umie−
jącym nieść pomoc potrzebującym. Nasi siedlec−
cy policjanci − rycerze najwyraźniej są dobrzy we
wszystkich swoich wcieleniach. Chwaleni i ce−
nieni w pracy, w rozwijaniu swoich zainteresowań
są coraz lepsi. Namiestnik Andrzej Pietrych
w uznaniu swoich umiejętności i fachowości za−
kwalifikowany został do walk, które będą nagry−
wane do nowych filmowych „Krzyżaków” i już
niedługo zobaczymy go w kinie. W gronie sie−

dleckich rycerzy jest też kobieta – kom. Krystyna
Sajdowska, na co dzień ekspert daktyloskopii, co
pewien czas staje się rycerzem (zabrania mówić o
sobie inaczej, uzasadniając, żeć Jadwiga przecie
KRÓLEM była, nie królową; nie sposób tedy od−
mówić białogłowie słuszności, boć zupełnie nie−
białogłowski u owej aśćki dowcip, a i exemplum
przednie). Oczywiście w wyposażenie trzeba co
nieco dukatów brzęczących zainwestować. Zbro−
ja wykonana na zamówienie to koszt w granicach
kilku tysięcy złotych (polskich, nie czerwonych),
hełm – kilkaset złotych, miecz podobnie .
Widowiskowość i piękna tradycja to tylko ze−
wnętrzne atrybuty działalności stowarzyszenia.
Jednym z najważniejszych punktów programu,
przysparzających szacunku członkom Bractwa jest
jego szeroko pojmowana działalność charytatyw−
na. Nasi Rycerze postawili sobie za cel „wspiera−
nie moralne, prawne i finansowe osób pokrzyw−
dzonych i znajdujących się w ciężkiej sytuacji
życiowej, a także obronę przed przemocą
i nieuczciwością”. I nie są to puste słowa. Brac−
two organizuje akcje pod hasłem: „Oddech dla...”
(w Siedlcach „Oddech dla Damiana”), zbierając
pieniądze na leczenie poważnie chorych dzieci.
W Warszawie z udziałem Bractwa zbierano pie−
niądze na pomoc medyczną dla dziecka policjanta.
Obracając się wśród artystów, aktorów i kaskade−
rów łatwo znajdują chętnych do bezpłatnych wy−
stępów, które przyciągają wielu widzów. Nie ko−
niec na tym. W najbliższym okresie letnim w Li−
wie zbudują obóz wakacyjny dla dzieci z rodzin

Bohater artykułu w walce, po lewej (lub po prawej).

ubogich i patologicznych, takich, które nigdzie nie
mogą wyjechać. Oczywiście dzieci nic nie będą
płacić, Namiestnik Andrzej Pietrych już wie, że
znajdą się na ten cel pieniądze.
Bractwo się rozwija, planuje nawet w najbliż−
szym czasie zorganizowanie turnieju rycerskiego
na zamku w Liwie. Jest to warunek przyjęcia Brac−
twa w poczet Kapituły Rycerstwa Polskiego, co
nie każdemu może się udać. Namiestnik nie ukry−
wa, że jest to jego marzeniem. Wszystkiego do−
brego, Panie Namiestniku! Widząc zdecydowa−
nie w Pańskiej twarzy nie można wątpić, że do−
pnie Pan swego. Bractwo ma przed sobą jeszcze
wiele pracy, ale Ci, którzy do niego należą nie
wybuchają pojedynczym słomianym płomieniem.
Systematycznie kompletują wymarzony rycerski
ekwipunek i jednocześnie pomagają potrzebują−
cym. Jak mówi Namiestnik Andrzej Pietrych :
„Można po pracy siedzieć przed telewizorem, ale
można w tym czasie zrobić coś dobrego”. Od tego
czasu kiedy przypomnę sobie to zdanie, a właśnie
siedzę przed telewizorem – mam wyrzuty sumie−
nia. Poważnie.
Grudzień 2000
Paweł Chojecki

PROFESJONALIŚCI

POLICJANT ZA KIEROWNICĄ...
Jak dawać przykład innym radzi:
Naczelnik WRD mł.insp. Ryszard Zieliński

ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGO−
WEGO – OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA
2 STYCZNIA 2001 ROKU.

Omawiane poniżej zmiany przepisów ruchu
drogowego zostały wprowadzone Rozporządze−
niem Ministrów Transportu i Gospodarki Mor−
skiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znaków i
sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 58 poz. 622 z
dnia 26 czerwca 1999r.) – (& 113 ust.2 i & 114
ust.2 w/w rozporządzenia).
OBOWIĄZYWANIE ZNAKÓW ZAKAZU
POSTOJU I ZAKAZU ZATRZYMYWA−
NIA SIĘ.
Zakazy wyrażone znakami:
B−35 – zakaz postoju
B−36 – zakaz zatrzymywania się
B−37 – zakaz postoju w dni nieparzyste
B−38 – zakaz postoju w dni parzyste
dotyczą tej strony drogi, po której znak się
znajduje, z wyjątkiem miejsca gdzie za pomocą
znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie.
To znaczy, że w/w znaki będą dotyczyły także
chodnika, pobocza i zatoki. Zatrzymanie lub po−
stój na wymienionych częściach drogi będą do−
zwolone tylko w razie umiejscowienia tabliczki np.
„nie dotyczy chodnika – zatoki” umiejscowiony
pod znakiem, bądź znakiem D−18 „postój”.
ZNACZENIE ZIELONEJ STRZAŁKI
Zielone strzałki namalowane na białych ta−
bliczkach utraciły ważność. Skręcać warunkowo
będzie można tylko tam gdzie zezwoli na to „lam−
pa” z zieloną strzałką wraz sygnałem czerwo−
nym. W przypadku braku zdemontowania – usu−
nięcia tabliczek ze strzałkami zielonymi np. przez
niedbalstwo, nie będą one miały mocy obowią−
zującej – warunkowe skręcanie nie będzie do−
zwolone. Należy przypomnieć, że od lipca 2000r.
warunkowe skręcanie przy zielonej strzałce musi

PODZIĘKOWANIA
W poczuciu zobowiązania i z wyrazami sza−
cunku składam w imieniu Domu Opieki w Wycze−
śniaku pracownikowi Komisariatu Policji w Pusz−
czy Mariańskiej KPP Żyrardów st. sierż. Krzyszto−
fowi Wrzodakowi – policjantowi dzielnicowemu,
podziękowania za owocną współpracę i pomyślne
przeprowadzenie wielu spraw, dotyczących moje−
go zakładu np.:
− kradzieży przęseł ogrodzeniowych z mojego
ośrodka i odzyskania mienia (VII – XI 2000r.)
− odnalezienia pensjonariuszki, która zabłądzi−
ła na terenie kompleksu leśnego przyległego do
Domu Opieki, a dzięki szybkiej interwencji policji
ocalono jej życie (XII 1998r.)
Należy również podkreślić zaangażowanie w/
w w niesieniu pomocy podczas prowadzenia in−
nych działalności w mojej placówce m.in. zwięk−
szenia nadzoru prewencyjnego w trakcie organi−
zowania kolonii, zielonych szkół, wczasów.
Jednocześnie życzę wszystkim Policjantom i
Pracownikom Komendy Wojewódzkiej z/s w Ra−
domiu i innych Oddziałów spokoju, wytrwałości i
powodzenia w dalszej pracy.
Dyrektor Ewa Dziedzioch

być poprzedzone zatrzymaniem się przed sygna−
lizatorem i upewnieniem się, aby nie wprowa−
dzać utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.
OPUSZCZANIE SKRZYŻOWANIA
Od nowego roku nie jest dozwolone opusz−
czanie skrzyżowania podczas nadawania sygna−
łu czerwonego przez „powtarzacz” – tj. sygnali−
zator znajdujący się za skrzyżowaniem. Zgodnie
z obecnie obowiązującymi przepisami sygnał czer−
wony oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator bez
względu na to w jakim miejscu jest on umiesz−
czony. Uważam, że organy zarządzające ruchem
drogowym dla ułatwienia opuszczania skrzyżo−
wania spowodują w uzasadnionych przypadkach
usunięcie powtarzaczy. Obok przedstawiam dwa
rysunki wyjaśniające.
PRZEWÓZ DZIECI DO SZKOŁY
Od 1 stycznia 2001r. obowiązuje nakaz za−
trzymywania pojazdów poruszających się po jezd−
ni, na której albo przy której zatrzymał się auto−
bus w związku z wsiadaniem lub wysiadaniem
dzieci przewożonych do szkoły, przy uruchomie−
niu (wystawieniu) przez osobę upoważnioną np.
kierowcę, tablicy barwy żółtej ze znakiem B−20
„STOP” z żółtym napisem i obrzeżem. To za−
gadnienie reguluje Rozporządzenie Ministrów
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia
2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 72
poz. 850 z 31 sierpnia 2000r.).

ZASADY

brak mozliwości opuszczenia skrzyżowania −
występuje powtarzacz

mozliwość opuszczenia skrzyżowania − powta−
rzacz usunięty

POBYTU OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

Podstawowym aktem prawnym regulującym
zasady pobytu obcokrajowców w Polsce jest usta−
wa z dnia 25 czerwca 1997r. o cudzoziemcach
(z późniejszymi zmianami).
Cudzoziemcem jest każda osoba, która nie zrze−
kła się naszego obywatelstwa, a jest jednocześnie
obywatelem innego państwa. Cudzoziemiec może
przekroczyć granicę oraz przebywać na terenie RP,
jeśli posiada ważny dokument paszportowy oraz
wizę o ile przepisy nie stanowią inaczej (umowy
dwustronne o ruchu bezwizowym). Dokumen−
tem paszportowym jest nie tylko paszport, lecz
również paszport blankietowy, zezwolenie na po−
wrót do kraju pochodzenia, książeczka żeglarska,
genewski dokument podróży wydawany uchodź−
com. Warunkiem jest wydanie go przez upraw−
niony organ danego kraju lub organizacji mię−
dzynarodowej. Wiza jest decyzją administracyjną
i oznacza zezwolenie na wjazd, pobyt i wyjazd
z terytorium RP i ma formę nalepki w paszporcie.
Wyróżniamy 4 rodzaje wiz:
− pobytowa (nie uprawnia do podjęcia pracy)
oznaczona literą S i numerem od 01 do 18. Numer
wizy określa cel np. 02 wjazd i pobyt w celach tury−
stycznych, 04 wjazd i pobyt w celach odwiedzin.
− pobytowa z prawem do pracy oznaczona
literą W wydawana jest w miejscu zamieszkania
cudzoziemca (przez konsulat, ambasadę) po uzy−
skaniu zgody terenowego urzędu pracy w Polsce.
− repatriacyjna oznaczona literą R wydawana
cudzoziemcom narodowości polskiej lub pocho−
dzenia polskiego, którzy zamierzają na stałe osie−

dlić się w RP
− tranzytowa oznaczona literą T ważna 2 dni
uprawnia do przejazdu przez terytorium RP.
Cudzoziemcowi można odmówić wydania
wizy lub ją unieważnić, jeśli zachodzą przesłanki
4 określone w art. 13 ust.1 pkt 1−9 cytowanej
ustawy. Cudzoziemcy przebywający w Polsce
w ruchu bezwizowym (od 1 do 3 miesięcy) mu−
szą posiadać zaproszenie lub środki finansowe
w wysokości określonej przez ministerstwo finan−
sów (art. 78 ust. 1 cyt. Ustawy). Cudzoziemcowi
można zezwolić na zamieszkanie w Polsce na
czas oznaczony jeśli wykaże więzi rodzinne
i ekonomiczne z Polską. Zezwolenie na osiedle−
nie jest wydawane bezterminowo. Cudzoziemiec
przebywający w naszym kraju jest obowiąza−
ny przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa w tym dopełnić obowiązku meldunko−
wego (art. 26 cyt. Ustawy). Nielegalny pobyt
(bez ważnej wizy lub karty pobytu), w celu innym
niż deklarowany (np. podjęcie pracy bez zezwole−
nia), brak środków finansowych na pobyt lub
naruszenie przepisów prawa skutkuje wnioskiem
do Wojewody o wydalenie. Osoba taka jeśli opu−
ściła terytorium naszego kraju na koszt własny
nie może wjechać do Polski przez 2 lata, a wyda−
lana na koszt skarbu państwa przez 5 lat. Znajduje
się ona w wykazie osób niepożądanych, które po−
siadają wszystkie placówki graniczne.
nadkom. Jolanta Michalska
Wydział Postępowań Administracyjnych
KWP z/s w Radomiu.
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MAZOWSZE 2001
GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ POLICJI W 2001 ROKU.
Komendant Wojewódzki Policji z/s w Rado−
miu zatwierdził opracowane przez zespół anality−
ków Inspektoratu główne kierunki działania KWP
z/s w Radomiu i podległych jej jednostek organi−
zacyjnych na 2001 rok.
Dokument przygotowano na podstawie anali−
zy danych dotyczących przestępczości w 2000
roku i prognozowanych zagrożeń na 2001 rok.
Z analizy wynika, że „lwią część” ogółu prze−
stępstw stanowią na terenie działania mazowiec−
kiej KWP przestępstwa kryminalne. Do niebez−
piecznych zagrożeń należy zaliczyć przestępczość
zorganizowaną, w tym napady rabunkowe na prze−
wożących towar samochodami ciężarowymi. Ko−
lejnym poważnym zagrożeniem jest przestępczość
związana z obrotem narkotykami. Określone za−
grożenia niesie także pospolita przestępczość kry−
minalna. Szczególnie dokuczliwe pozostają prze−
stępstwa przeciwko mieniu – zwłaszcza kradzie−
że, kradzieże z włamaniem, ale też rozboje i wy−
muszenia rozbójnicze. Notuje się znaczną ilość
przestępstw z gatunku oszustw kryminalnych.
Wzrosła ilość kradzieży i kradzieży z włamaniem
samochodów. Natomiast w zakresie przestępczo−
ści gospodarczej notuje się wzrost liczby stwier−
dzonych oszustw gospodarczych. Należy liczyć
się ze wzrostem liczby przestępstw przeciwko ob−
rotowi gospodarczemu, wzrostem zagrożenia ew.
zjawiskami korupcyjnymi czy też polegającymi
na naruszeniach własności intelektualnej i znaków
towarowych. Jako istotne uznano zagrożenia dla

porządku publicznego podczas organizowania
imprez masowych. W zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego należy liczyć się ze wzrostem
liczby wypadków drogowych.
Za strategiczne kierunki działań mazowieckiej
Policji w 2001 roku uznano:
− dalszą konsekwentną kontynuację programu re−
dukcji przestępczości kryminalnej, wdrożonego
do realizacji na polecenie KGP w 2000r.,
− minimalizowanie społecznej fali strachu, stałe
działania na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeń−
stwa obywateli, podnoszenie społecznego zaufa−
nia do Policji (przy czym wskazano tu na potrzebę
wspólnej identyfikacji źródeł poczucia zagrożeń
przez Policję, samorządy i obywateli),
− działania na rzecz wzrostu ujawnialności prze−
stępstw gospodarczych i podjęcie bezpardonowej
walki z przestępczością narkotykową.
Omawiając metody i formy realizacji strate−
gicznych kierunków działania wskazano m.in. na
konieczność racjonalnego wykorzystania zespo−
łów ludzkich w jednostkach organizacyjnych i mo−
tywacyjnego systemu płac, ścisłej współpracy pio−
nów, komórek organizacyjnych i służb, odpowie−
dzialność za wykonawstwo i rozliczenie zadań,
wzmocnienie służby patrolowej, współpracę ze
wszystkimi podmiotami i czynnikami mogącymi
działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa – zwłasz−
cza z samorządami, podniesienie roli dzielnico−
wego, tworzenie wspólnych lokalnych progra−
mów bezpieczeństwa, kontynuowanie rozpoczę−

Łącznie na terenie województwa mazowieckiego w 2000 roku stwierdzono 89.623 przestępstwa.

KPP PRZASNYSZ
W Przasnyszu trwają prace związane z budową
nowej siedziby komendy, której oddanie do użyt−
ku planowane jest na październik 2001r. Siedziba
nowej komendy spełniać będzie wszelkie wymo−
gi stawiane przed nowobudowanym budynkiem
administracji publicznej. W tej chwili działa
już kotłownia olejowa uruchomiona ze środ−
ków pochodzących z Funduszu Ochrony
Środowiska, wstawione są też wszystkie okna.
W tym roku pozostanie jedynie położyć ele−
wację zewnętrzną, wyposażyć pomieszczenia
biurowe oraz zainstalować sieć telefoniczną i
komputerową. Pomieszczenia w budynku
gwarantują miejsca dla około 120 osób pra−
cujących w komfortowych warunkach. Ko−
menda posiada osobne pomieszczenia dla
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osób zatrzymanych, garaże dla samochodów służ−
bowych, osobny parking, podwórze oraz krytą
strzelnicę. Budynek umiejscowiony jest w bardzo
dogodnym miejscu tj. około 100 m. od siedziby
Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej oraz
nowego szpitala. Wszystko to ma na celu uspraw−
nienie pracy Policji poprzez ułatwienie kontaktu
z ww. instytucjami.

tego w 2000r. programu poprawy obsługi oby−
wateli, poprawę pełnienia służby i jej dyslokacji
w ruchu drogowym, konieczność zachowania
mobilności sił na wypadek masowych zakłóceń
porządku, klęsk żywiołowych czy katastrof, ko−
nieczność zaangażowania w zakresie nadzoru,
doskonalenia zawodowego. Wskazano także na
konkretne zadania operacyjno – rozpoznawcze i in−
westycyjne.
Przestępcy w 2001r. nie mogą liczyć na bez−
karność. Nie będzie dla nich żadnego pobłażania
ze strony Policji.
Informację na ten temat podajemy za zgodą
Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Rado−
miu.
Opracował: podinsp. Marian Frąk

PODZIĘKOWANIA
Szanowny Panie Komendancie!
W imieniu Stowarzyszenia Autorów „ZAiKS” skła−
dam na Pana ręce podziękowanie za pomoc udzielaną na−
szemu Stowarzyszeniu w zakresie ochrony praw autorskich
przez podległe Panu jednostki Policji.
Wspólne działania prowadzone z udziałem pionu ds.
przestępczości gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Po−
licji z/s w Radomiu, Komend Powiatowych Policji w Zwo−
leniu, Pionkach, Przysusze i Grójcu oraz podległych im
Komisariatów Policji pozwoliły na skuteczniejsze zabez−
pieczenie praw twórców do wynagrodzenia.
Pozostając z nadzieją, że i ten nadchodzący rok zaowo−
cuje wzajemną współpracą − składam Panu i wszystkim
współpracownikom serdeczne życzenia Świąteczne i wszel−
kiej pomyślności w Nowym Roku 2001.
Z poważaniem
Dyrektor Okręgu „ZAiKS” w Kielcach Marta Dziwisz
~*~
Miło mi poinformować, że Komenda Powiatowa Poli−
cji Warszawa Zachodnia, ostatnio wykazała się wyjątkową
sprawnością i skutecznością działania operacyjnego, zakoń−
czoną odzyskaniem skradzionego samochodu gminnego
Mercedes Vito. Nasze uznanie dla pracy insp. Jerzego Wierz−
chowskiego i podległych mu policjantów jest tym więk−
sze, iż ma miejsce podczas organizacji niedawno powoła−
nej jednostki, tym samym jeszcze nie w pełni wyposażo−
nej. Sądzę, że przytoczony przykład nie jest odosobniony
i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Wójt Gminy Krzysztof Turek

***
W nocy 22/23.11.2000r. nieznani sprawcy
włamali się do sklepu spożywczo – przemysło−
wego w miejscowości Jastrzębiec gm. Czernice
Borowe skąd skradli artykuły spożywcze tj. wę−
dliny, słodycze, alkohol, papierosy oraz inne arty−
kuły chemiczne o wartości około 3000 zł. W wy−
niku podjętych działań ustalono jednego ze spraw−
ców włamania (Wacław K.) i zatrzymano go w
jego mieszkaniu oraz odzyskano towar świad−
czący, że pochodzi z innych włamań o łącznej
wartości około 30.000 zł. W trakcie przeszukania
zatrzymano jeszcze 4 innych mężczyzn mogących
mieć związek z popełnionymi przestępstwami. W
stosunku do Wacława K. Sąd zastosował tym−
czasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
kom. mgr Tomasz Łysiak
Oficer prasowy KPP Przasnysz

NSZZ Policjantów
NSZZP W 2001 ROKU
Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. mazowieckie−
go w swoich planach działania na rok 2001 zamie−
rza bardziej zadbać o sprawy socjalne policjantów
i ich rodzin poprzez organizację i dofinansowanie
między innymi następujących imprez i spotkań:
− w styczniu Zarząd Wojewódzki i Zarządy Te−
renowe organizują zabawy choinkowe w OW Ol−
szynka
− w lutym Zarząd Wojewódzki NSZZP wspólnie z
Komendantem Wojewódzkim Policji w Rado−
miu organizuje zimowisko dla dzieci, dopłaca−
jąc do każdego dziecka członka Związku kwotę
180 zł., oraz przeznaczając kwotę 30 zł. na tzw.
fundusz KO dla każdego uczestnika zimowiska.
− w kwietniu ZW organizuje w dwóch turach wy−
cieczkę do Paryża i Brukseli, łącznie dla 90 osób,
dofinansowując wyjazd każdemu członkowi
Związku kwotą 300 zł.
− w maju planujemy zorganizować w OW Olszyn−
ka piknik dla policjantów , emerytów i renci−
stów woj. mazowieckiego.
− w lipcu organizujemy w OW Olszynka kolonie
dla dzieci dopłacając do każdego uczestnika oraz
jesteśmy współorganizatorami Święta Policji
− w sierpniu i wrześniu organizujemy wycieczkę
do Hiszpanii.
Zamierzamy również nawiązać kontakt z po−
licją francuską i zaprosić jej przedstawicieli do na−
szego ośrodka, oczywiście chcemy by odbywało
się to w systemie wymiennym. W chwili obecnej
jesteśmy na etapie rozmów. Współpraca w takim
zakresie przyczyni się do lepszego poznania obu
partnerów w kontekście wejścia Polski do UE oraz
lepszego i szybszego przyswajania sobie warun−
ków pracy w odmiennym od naszego systemie, co
mamy nadzieję pomoże obu stronom w poznaniu i
rozwijaniu kontaktów międzyludzkich i zawodo−
wych. Przy ZW NSZZ P funkcjonuje klub tury−
styczny, który w 2001r. organizuje wycieczkę w

Bieszczady, spływ kajakowy po Nidzie, Litwie,
pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Spływu
Kajakowego dzieci niepełnosprawnych, pomoc w
organizacji ogólnopolskich regat kajakowych dzie−
ci niepełnosprawnych, uczestniczy w spotkaniu
„Góry Stołowe 2001”, organizuje festyn dla dzieci
policjantów i pracowników Policji. Powyższe im−
prezy dofinansowuje także ZW NSZZP woj. ma−
zowieckiego.
W roku 2000 ZW NSZZP przeznaczył kwotę
25.000 zł na zapomogi dla policjantów – człon−
ków Związku. Myślę, że jeżeli w tym roku również
zaistnieje taka konieczność to ZW NSZZP podej−
mie uchwałę i przeznaczy jakąś kwotę pieniędzy
dla związkowców znajdujących się w ciężkiej sy−
tuacji materialnej. Zarząd Wojewódzki NSZZP
podjął uchwałę o założeniu konta i utworzeniu tzw.
Funduszu Wsparcia dla Zarządów Terenowych,
które nie prowadzą działalności gospodarczej, w
chwili obecnej ZW NSZZP przekazał kwotę 28.000
zł. przeznaczoną na działalność statutową. Dofi−
nansowujemy również spotkania z policjantami
odchodzącymi na emeryturę, z jubilatami itp. Są to
główne zamierzenia planowane przez ZW NSZZP
na 2001r.
Anna Walczak
Wiceprzewodnicząca – sekretarz
ZW NSZZP woj. mazowieckiego

TAK NIEWIELE POTRZEBA
Byłem na pogrzebie kolegi emeryta, który prze−
pracował 35 lat w Policji, a na emeryturę odszedł
z KP Pionki. Z jednej strony byłem zdziwiony swo−
istym zdyscyplinowaniem emerytów obecnych na
pogrzebie. Nie zorganizowani a potrafili najróż−
niejszymi sposobami poinformować się i być.
Z drugiej strony, z pewnym smutkiem patrzyłem
na reakcję kierownictwa służbowego KP Pionki,
a raczej brak jakiejkolwiek reakcji. Żeby nie obec−
ność dwóch policjantów w mundurze, bo taką de−
legację wysłali policjanci z KP Pionki, samoistnie

VIII SPOTKANIA TURYSTYCZNE POLICJI
Rajd górski − ZAKOPANE 2000
W dniach od 19 do 23 września 2000r. odbyły
się VII Spotkania Turystyczne Policji ZAKOPA−
NE 2000. Głównym organizatorem Rajdu była
Rada ds. Turystyki w MSWiA, KGP KKW NSZZ
Policjantów, KPP w Zakopanem, Oddział PTTK w
Kaliszu. Celem imprezy było uczczenie X roczni−
cy powołania Policji III RP, poznanie pięknej przy−
rody i kultury Podhala oraz doskonalenie umiejęt−
ności uprawiania turystyki górskiej. W rajdzie
uczestniczyło ok. 130 osób z różnych jednostek
Policji i Straży Granicznej. KWP z/s w Radomiu
reprezentowana była przez drużynę w składzie:
Zygmunt Kot, Marian Chmielewski, Robert Sasin i
Marek Trześniewski. Trasy rajdu przebiegały pięk−
nymi szlakami turystycznymi w Tatrach Zachod−
nich. Pierwszego dnia wędrowaliśmy od miejsca
Kiry poprzez Przysłop Miętusi, Małołącznik, Kopę
Kądracką, Halę Kondratową do Kuźnic. Pogoda
była piękna, widoki niezapomniane i wrażenia z
podejścia po łańcuchach nie do pozazdroszczenia.
Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do miejsca
zakwaterowania. Drugiego dnia przez piękną Do−
linę Chochołowską doszliśmy do schroniska a na−
stępnie na szczyty: Wołowiec, Rakoń, Grześ i żółtym
szlakiem zeszliśmy do Doliny Chochołowskiej. W
trzecim dniu pogoda nie dopisała, padał deszcz.
Trasa tego dnia przebiegała przez Dolinę Koście−
liską, Jaskinię Mroźną, Schronisko Ornak. Okaza−
ło się, że góry w deszczu też mają swój niepowta−
rzalny urok i są piękne. W czasie całego trwania

rajdu drużyny rywalizowały między sobą. Punk−
towane były wiadomości o policji i regionie, po−
siadanie książeczek GOT i PTTK, strój drużyny,
apteczka, proporczyk oraz przejścia tras. Drużyna
reprezentująca KWP z/s w Radomiu zajęła II miej−
sce zdobywając puchar Dyrektora Biura Kadr i
Szkolenia KGP w Warszawie.

UWAGA!
Klub Turystyczny informuje, że w maju będzie
organizowana wycieczka w Bieszczady, a w lipcu
spływ kajakowy na Litwie (7 dni – Uła – Mere−
czanka – Niemen). Bliższe informacje pod nume−
rem telefonu 33 – 57. Więcej szczegółów na temat
tegorocznych planów naszego Klubu Turystycz−
nego już w następnym numerze „Policyjnego Gło−
su Mazowsza”.
Opracowanie i zdjęcia Zygmunt Kot

składając się na wiązankę, to nikt by nie wiedział,
że zmarł człowiek, który całe swoje dorosłe życie
poświęcił tej służbie. Tak niewiele potrzeba. Sze−
ściu policjantów przy trumnie i dwa samochody z
sygnałami w czasie spuszczania trumny do grobu.
Odniosłem wrażenie, że komendanci nie przewi−
dują, iż kiedykolwiek będą emerytami. Są i jaśniej−
sze punkty tej przykrej sprawy. Komendant Woje−
wódzki Policji nadinsp. Zdzisław Marcinkowski
przyznał, że rzeczywiście brak jest ciągłości kon−
taktu między emerytami a policjantami i zwrócił
się do mnie z prośbą o poruszenie tej sprawy na
najbliższym Zarządzie.
Cezary Sławiński – Sławecki

Mistrzostwa Polski Policjantów
w szachach korespondencyjnych
– sukces naszych zawodników!!!
Historia tych zawodów sięga 1995r. Inicjatora−
mi rozgrywek byli policjanci: Marian Frąk z Szy−
dłowca i Andrzej Pulik z Kozienic – zagorzali miło−
śnicy królewskiej gry. Nie mylili się w przypuszcze−
niach, że wśród policjantów znajdują się znakomici
szachiści. I Mistrzostwa Polski Policjantów w sza−
chach korespondencyjnych odbyły się w okresie 20
listopada 1995r. – 31 marca 1997r. Ich orga−
nizatorem był Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów
w Szydłowcu. Celem tych Mistrzostw było wów−
czas uczczenie 5−lecia NSZZ Policjantów i popula−
ryzacja szachów w środowisku policyjnym. Starto−
wało w nich jedynie 6 policyjnych szachistów –
z Radomia, Kozienic, Tuszyna, Szydłowca, Żywca
i Buska Zdroju. Pierwszym Mistrzem Polski został
Andrzej Pulik z KRP w Kozienicach.
II Mistrzostwa Polski odbyły się od 20 stycznia
1997r. do 31 lipca 1998r. Brało w nich udział już
134 zawodników (policjantów i emerytów poli−
cyjnych). Zwyciężył w nich Witosław Szczepan−
kiewicz z Poznania. Z zawodników KWP w Rado−
miu Andrzej Pulik z KRP w Kozienicach był trzeci,
Jacek Sieczkowski z KWP w Radomiu – piąty, a Ma−
rian Frąk z KRP w Szydłowcu – szósty.
III Mistrzostwa Polski miały miejsce w okresie
1 marca 1999r. – 15 czerwca 2000r. Sędzia − Pan
Henryk Motyka z Kozienic – przedłużył je jednak
do 30 października 2000r. Odbyły się one przy
wsparciu udzielonym przez Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Radomiu. Wystartowało aż
15 zawodników, w tym sześciu z I kategorią sza−
chową (!) i sześciu z II kategorią szachową, a więc
dużo utytułowanych. Walka do końca była bardzo
zacięta. Ostatecznie zwyciężył, uzyskując zasłuże−
nie tytuł Mistrza Polski, mieszkaniec Radomia −
kom. Jacek Sieczkowski z KWP z/s w Radomiu,
uzyskując 12 pkt. (z 14), drugi był Sławomir Pa−
włowski z Tuszyna k. Łodzi – 11,5 pkt., a trzeci
sierż. sztab. Stanisław Sobich z KMP w Siedlcach,
mieszkaniec Łukowa – 10,5 pkt. Na podium zna−
leźli się więc aż dwaj szachiści z mazowieckiego
garnizonu Policji, co jest niewątpliwie dużym suk−
cesem mazowieckich policjantów! Serdecznie im
gratulujemy!
Aktualnie planowane są IV Mistrzostwa Polski
Policjantów w szachach korespondencyjnych. Roz−
poczną się najprawdopodobniej w końcu stycznia
2001r. Można jeszcze zgłosić się do tego turnieju.
Zgłoszenia należy kierować na adres: Marian Frąk,
ul. Wschodnia 64/23 26 – 500 Szydłowiec k. Ra−
domia. Organizatorem jest Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego w Rado−
miu, któremu policyjni szachiści są wdzięczni za
kontynuowanie rozgrywek. Zachęcamy wszystkich
policyjnych miłośników królewskiej gry do udzia−
łu w tym turnieju
(mf)
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Mundur na wieszaku
Wszystko płynie, również
czas i – jak kiedyś ktoś po−
wiedział – „nie da się wejść
dwa razy do tej samej wody”
(powiedzenie to pasuje jak
ulał do naszych spotkań). Wokół nas wszyst−
ko ulega ciągłym przemianom, tylko my
ciągle młodzi, naładowani optymizmem
i pozostający wierni naszej fascynacji. Wi−
tam zatem wszystkich fascynatów i tych
którzy są nam przychylni. Czy zastanawia−
liście się kiedyś dlaczego wędkujecie? Dla−
czego jedziecie nad wodę żeby to robić?
Chcecie odreagować? Może przywieźć
15 kg złowionych ryb? Być może ucieka−
cie przed obowiązkami, a może przed sa−
mym sobą? Dobrze jest zatrzymać się na
chwilę w codziennym galopie i na spokoj−
nie zadać sobie pytanie – co robię, a co
chciałbym robić? Gdzie jest moje miejsce
i jaki mam cel w życiu?
„Wędkarstwo to sport” – taki kit sprze−
daje się wszystkim „ambitnym” dążącym
do osiągnięcia „maxa” swoich możliwości
i usiłujących imponować znajomym wyni−
kami. Wiadomo o co chodzi. Kupujcie lu−
dzie super sprzęt i extra zanęty, a dacie po−
palić innym. Jest to jedna z form „złowie−
nia wędkarza” przez wydawnictwa wędkar−
skie i dystrybutorów akcesoriów wędkar−
skich. Ludzie ci też muszą z czegoś żyć i to
my mamy im to zapewnić. Wędkarstwo nie
powinno być sposobem na złowienie ko−
lejnej ryby lecz sposobem na życie. Uświa−
domienie sobie prostej prawdy, że nie jeste−
śmy panami natury, a zaledwie jej drobną
częścią pomoże nam odnaleźć siebie w tym
co nas otacza. Na pewno nie ujarzmimy przy−
rody i nie nagniemy jej do swoich potrzeb
bez niszczących nas samych konsekwencji.
Może zatem trochę więcej ciszy, skupienia,
szacunku i pokory? Może powinniśmy być

mniej egoistyczni i poświęcić więcej uwa−
gi innym? Jeżeli ktoś odczuwa niedosyt w
samorealizacji niech startuje w zawodach
„sportowego połowu ryb”, ale nie róbmy
sobie sami zawodów z życia codziennego.
Przecież ryby to tylko dodatek. Zawsze
wkurzała mnie siermiężność naszego węd−
karstwa graniczącego niejednokrotnie z
kłusownictwem.
Każdy z nas na początku wędkarskiej
drogi cieszył się złowioną rybą i pragnął
zabrać ją do domu. Niektórym ten nawyk,
pomimo upływu lat pozostał i przekształcił
się w pazerność. System myślowy jest pro−
sty – zabrać tyle, ile się da, bo inaczej inni
to zrobią. Nasze ambicje z czasem rosną.
Polujemy na coraz większe okazy uśmie−
chając się pogardliwie na widok dziadka –
emeryta, czy szczeniaka łowiących ukleje.
To nie dla nas! My się w życiu do tego nie
zmusimy. My sięgamy coraz wyżej i pazer−
niej, a jak się nie da to wściekamy się. Ileż
to razy w porannej gęstej mgle nad wodą
słychać gromki „łaciński” żargon tak bar−
dzo znajomy. To „pan stworzenia” coś skno−
cił i ileś tam kilogramów ryb odpłynęło
z urwanym przyponem i haczykiem w py−
sku. Pewnie dostanie ją ktoś inny i tego nie
możemy zboleć. Zapewne przyczyna takiej
pazerności jest niski poziom świadomości
społecznej niektórych „kolegów po kiju”,
być może jest to również bieda i prymity−
wizm myślenia. Nie dotyczy to jednak tyl−
ko wędkarzy. Podobnie, ale w innej już zu−
pełnie płaszczyźnie oscylują „działacze”
z kół, zarządów i centrali. Jedyna nadzieja,
że twardogłowi doznają olśnienia (w co oso−
biście wątpię) lub odejdą na „zasłużone”
emerytury. Na razie to oni są wyrocznią
i wiedzą co dla nas dobre, a co nie.
Doskonale znamy sytuacje kiedy facet
po przyjściu na łowisko rzuca z łomotem

WICEMISTRZOSTWO POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ
W Koszalinie w dniach 28.11 –
02.12.2000r. odbyły się Halowe Mistrzo−
stwa Polski w Piłce Nożnej Halowej. Spory
sukces sportowy w tej imprezie odniósł ze−
spół Komendy Wojewódzkiej Policji z/s
w Radomiu. Reprezentacja KWP wywalczy−
ła w silnej stawce wszystkich reprezentacji

Komend Wojewódzkich i Szkół Policji
II miejsce.
Drużyna radomskich policjantów zosta−
ła rozlosowana jak się później okazało do
najsilniejszej grupy eliminacyjnej razem
z faworyzowanymi reprezentacjami KWP
Bydgoszcz i KWP Wrocław oraz KWP Olsz−
tyn i Szkoły Policji w Pile. W pierwszym
meczu nasza reprezentacja pokonała KWP
Olsztyn 2:1 (1:1) po dwóch bramkach Woj−
ciecha Kryci. Znakomicie w bramce spisy−
wał się bramkarz Artur Korycki. Drugiego
dnia KWP z/s w Radomiu rozgrywała dwa
spotkania. Po bardzo zaciętym meczu zre−
misowała 0:0 z KWP Bydgoszcz, następnie
pokonała 9:0 reprezentację Szkoły Policji
w Pile. Był to najwyższy wynik na mistrzo−
cd na str. 11
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graty na ziemię porykując gromko do kole−
siów. Miota się dookoła rozstawiając sprzęt
i rozpytując „czy bierom” zanim gorzałka
nie zwali go z nóg. „Jaki pan, taki kram” –
idealnie pasuje to przysłowie do sytuacji w
naszym wędkarskim światku. Wszystko się
pokręciło. Ściga się bezlitośnie człowiecz−
ka, który z wędcyną przycupnął nad wodą
bez uprawnień podczas gdy dzierżawcy
wód w majestacie prawa ogałacają je tona−
mi z ryb w ciągu tygodnia. W tym gadul−
stwie zapomniałem o innej ważnej sprawie.
Myśliwi pozdrawiają się powiedzeniem
„darz bór”, a my co? Może by tak wymyślić
coś dla nas? Np.: „nie bądź skąpe jeziorko”
czy „daj nam rzeczko, daj” (bez podtek−
stów). Pomyślcie o tym również a jak od−
czujecie nieprzepartą ochotę podzielenia się
propozycjami piszcie na adres Rzecznika
Komendanta, czy Zespołu Prasowego KWP
w Radomiu z dopiskiem „Stalker” na ko−
percie. Najciekawsze będziemy publiko−
wać.
Z okazji Nowego Roku chyba jedynego
takiego Roku życzę wam wtajemniczeni i
sympatycy wszystkiego, co potrzebne i oby
inni bardziej doceniali Was niż dotąd.
No to jak będzie? Na ryby?
Stalker

Gramy w szachy
W poprzednim numerze zamieściliśmy zadanie
K. Hannemanna: Białe – Kd3, Wh7, Sa6, piony: c4,
c7, f4 i f5, Czarne – Kd6, przy czym a) – jak podana
pozycja, b)zdjąć pf5, c) zdjąć pf5 i Sh6 i d) zdjąć
pf5, pc4 i Sh6 – mat w 2 pos. Oto rozwiązania:
a) 1. c8S+! , b) 1. c8W!, c) 1. c8G!, d) 1. csH!
Zadanie obrazuje promocję b. pc7 we wszyst−
kie możliwe figury!
Nagrodę za rozwiązanie zadania z nr 2 otrzy−
muje P. Krzysztof Pulik z Kozienic, a za rozwiąza−
nie zadania z nr3 – P. Andrzej Pulik z Kozienic.
Gratulujemy! Nagrody przekażemy lub prześlemy
pocztą. Kto otrzyma nagrodę za rozwiązanie zada−
nia z grudniowego numeru „Policyjnego Głosu
Mazowsza” podamy w następnym miesiącu.
Tym razem do rozwiązania jest zadanie, które
zaproponował czytelnikom „Głosu” P. Andrzej
Pulik z Kozienic (b. Mistrz Polski Policjantów
w szachach korespondencyjnych):
Mat w 3 pos.
(podać pełne rozwiązanie)
Do udziału w losowaniu wystarczy przesłanie
na adres redak−
cji rozwiązania
jednego z za−
dań. Na rozwią−
zanie oczekuje−
my w terminie
jednego miesią−
ca od ukazania
się numeru ga−
zety.
Najlepsze
życzenia nowo−
roczne!
podinsp. Marian Frąk

WICEMISTRZOSTWO POLSKI W PIŁCE
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stwach. Bramki dla naszej reprezentacji zdo−
byli: Marek Czyż – 2, Marcin Dolega – 2,
Wojciech Krycia – 2, Sławomir Nowaliński
– 2 i Sebastian Nadolski – 1. Trzeciego dnia
odbył się mecz, który decydował o tym, na
którym miejscu reprezentacja KWP Radom
awansuje z grupy eliminacyjnej (wychodzi−
ły dwie drużyny). W meczu tym nasza dru−
żyna pokonała KWP Wrocław 2:0 po bram−
kach Wojciecha Kryci i Sławomira Nowa−
lińskiego i zajęła I miejsce w swojej grupie
eliminacyjnej pozbawiając szans na awans
drużynę wrocławską. W grupie półfinało−
wej radomscy policjanci spotkali się z KWP
Lublin i KWP Gorzów. Z Lublinem padł
remis 1:1 po bramce Konrada Rusina. Na−
stępnie zwycięstwo z Gorzowem 2:1 znów
po bramkach Konrada Rusina zapewniło
drużynie I miejsce w grupie półfinałowej
i awans do finału. W drugiej grupie półfi−
nałowej spotkały się drużyny KWP Olsz−
tyn, KWP Szczecin – gospodarz turnieju
oraz główny faworyt imprezy KWP Kato−
wice. Najlepiej spisała się drużyna z Olsz−
tyna zajmując I miejsce, II miejsce zajął
Szczecin, a dopiero III Katowice co potwier−
dziło, że grupa eliminacyjna, w której grała
reprezentacja KWP z/s w Radomiu była naj−
silniejsza. W meczu o miejsca 5/6 KWP Ka−
towice pokonała KWP Lublin 6:0 zajmując
V miejsce, w spotkaniu o miejsca 3/4 KWP
Gorzów wygrała z KWP Szczecin 2:1 i za−
jęła III miejsce. W wielkim finale o godz.
12:00 w południe 02.12.2000r. w obecno−
ści przedstawicieli lokalnych mediów, Ko−
mendanta Wojewódzkiego Policji w Szcze−
cinie, Prezydenta Koszalina oraz prezesa
Międzynarodowej Federacji Sportu „Gwar−
dia” spotkały się drużyny KWP z/s w Rado−
miu i KWP w Olsztynie. Mecz podobnie jak
w grupie eliminacyjnej był bardzo zacięty
i emocjonujący. Spotkanie w normalnym
czasie gry zakończyło się remisem 0:0.
W dogrywce kiedy obie drużyny myślami
były już przy rzutach karnych ostatnia zna−
komita akcja zespołu KWP Olsztyn dała tej
drużynie tytuł Mistrza Polski, a naszej dru−
żynie „tylko” II miejsce. Zespół KWP z/s
w Radomiu oparty był na przedstawicielach
Ziemi Radomskiej. W skład radomskiej dru−
żyny wchodzą: Paweł Płatos i Sebastian Na−
dolski – Wydział Kadr i Szkolenia KWP z/
w Radomiu, Wojciech Krycia – Wydział
Kryminalny KWP, Artur Korycki – TO ,
Marcin Dolega – KMP Radom, Konrad Ru−
sin − KPP Zwoleń, Marek Czyż – KPP Ko−
zienice, Grzegorz Ambrosiewicz – KPP Ko−
zienice, Sławomir Nowaliński – KPP Pu−
łtusk.
Konrad Rusin KPP Zwoleń

Mundur na wieszaku

TO JEST KINO!
W nowym roku wszystkim kinomanom życzę
wszystkiego najlepszego i przede wszystkim sa−
mych oscarowych filmów na ekranach kin.
W styczniu zapraszam na premierę filmu „Gdzie
serce twoje”, a na długie zimowe domowe wie−
czory proponuje kilka dobrych filmów na kase−
tach wideo.

PREMIERA
GDZIE SERCE TWOJE
(WHERE THE HEART IS)
NOMINACJA DO NAGRODY
YOUNGSTAR AWARD
DLA NATALIE PORTMAN
Reżyseria: Matt Williams
Scenariusz: Lowell Ganz & Babaloo
Mandel
Na podstawie powieści: Billie Letts
Czas trwania : 119 minut
Granica wieku : 15 lat
OBSADA:
Natalie Portman: Novalee Nation
Ashley Judd: Lexie Coop
James Frain: Forney Hull
Keith David: Moses Whitecotten
Stockard Channing: Sister Husband
Sally Field: Mama Lil
Joan Cusack: Ruth Meyers
Ray Prewitt: Tim
Dylan Bruno: Willy Jack Pickens
Laura House: Nicki
i inni
Novalee Nation (Natalie Portman) jak do−
tąd nie miała szczęścia w życiu. Mimo, że nie
jest jeszcze nawet pełnoletnia, zdążyła już prze−
konać się, jak trudno wypracować normalne

relacje z ludźmi – nawet tymi najbliższymi.
Jej matka (dwukrotnie nagrodzona Osca−
rem® Sally Field) odeszła z jakimś mężczy−
zną, kiedy jeszcze Novalee była dzieckiem.
Jej chłopak najpierw mamił ją marzeniami
o pięknej przyszłości w Kalifornii, a potem
po prostu uciekł, zostawiając ciężarną i ca−
łkowicie pozbawioną gotówki dziewczynę
w przydrożnym supermarkecie. Zdesperowa−
na Novalee przez kilka tygodni przemieszki−
wała w sklepie, ukrywając się przed pracow−
nikami. I zapewne tam urodziłaby swoje
pierwsze dziecko, gdyby nie pewien biblio−
tekarz i mieszkańcy małego miasteczka, któ−
rzy nieoczekiwanie ofiarowali dziewczynie
więcej ciepła i miłości niż jej najbliżsi...

„Gdzie serce twoje” to znakomity przy−
kład inteligentnego kina obyczajowego, które
niestety coraz rzadziej gości na kinowych
ekranach. Jest to kolejna opowieść z cyklu:
„jak trudno znaleźć swoje miejsce w ży−
ciu”, pozbawiona jednak taniego sentymen−
talizmu i ogranych chwytów. Znakomity,
na przemian trochę śmieszny, trochę smut−
ny scenariusz filmu skłonił do występu w
„Gdzie serce twoje” kilka wielkich gwiazd
Hollywood. Poza rewelacyjną Natalie Port−
man (m.in. Matylda w „Leonie Zawodow−
cu” i księżniczka Amidala w „Gwiazdnych
wojnach – Mrocznym widmie”) zobaczy−
my także rozchwytywaną Ashley Judd
(„Kolekcjoner”, „Gorączka”), Stockard
Channing („Dym”, „Szósty stopień odda−
lenia”) i Joan Cusack („Pracująca dziew−
czyna”, „Zabijanie na śniadanie”).
PROPOZYCJE WIDEO
TO MY
Reżyseria: Waldemar Szarek
Widelec, Agata i Borsuk mają przed sobą
egzaminy maturalne. Widelec wie, że jeśli
nie zda, ojciec wyśle go wprost do wojska.
Wpada więc na szalony pomysł: chce wy−
kraść tematy maturalne! Wie, że matka zako−
chanej w nim Agaty pracuje w kuratorium.
Namawia więc dziewczynę, by pomogła mu
w kradzieży. Widelec, Agata i Borsuk nie
wiedzą, że gdy otworzą sejf z maturalnymi
tematami, coś w ich życiu zmieni się na za−
wsze.
OD ZMIERZCHU DO ŚWITU 3
Quentin Tarantino i Robert Rodriguez
przedstawiają kolejny film z kultowego cy−
klu. Niebezpieczny bandyta – Madrid ucieka
z rąk kata porywając jego piękną córkę. Pod−
czas ucieczki trafia z dziewczyną do położo−
nej na odludziu knajpy. Wkrótce w ślad za
nimi dociera tu pogoń zorganizowana przez
zdesperowanego ojca. Bandyta i kat będą
musieli zjednoczyć siły by przetrwać w wal−
ce z krwiożerczymi istotami zamieszkujący−
mi odludną knajpę..

KONKURS
Prawidłową odpowiedź na jedno z pytań
zadanych w poprzednim numerze „Policyj−
nego Głosu Mazowsza” przysłała do nas Pani
Marzena Strużewska z KPP w Żyrardowie.
Serdecznie gratuluję, a nagrodę – kasetę wi−
deo z filmem – prześlemy pocztą.
W nowym roku niespodzianka, tylko jed−
no pytanie w naszym konkursie i to bardzo
proste.
Jaki tytuł nosi inny film Quentina Taranti−
no, w którym jedną z głównych ról zagrał
John Travolta?
Nagrody czekają!!!

Dystrybutorem filmów jest VISION
Przygotowała: Agnieszka Gołąbek
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Niektóre z 200 wypowiedzi internautów na stronie dyskusyjnej Crime Stoppers –
www.crime−stoppers.top.pl

Myślę, że przyczyną przestępczości jest
agresja, która jest serwowana wszędzie w
mediach, na ulicy wokół nas, w polityce, a
bierze się to z prostej przyczyny człowiek
człowiekowi wilkiem. Żadnej życzliwości
człowieka do człowieka wszędzie same
wulgaryzmy, dominuje siła i przemoc, brak
altruizmu do otaczających nas ludzi, a to
co najgorsze to to, że często pod sztandara−
mi wiary − ziejemy nienawiścią do kolegi w
pracy do nieznajomego na ulicy itd. Zobacz−
cie co się dzieje w szkołach nie mądry się
liczy a silny.
Enu Białystok
Jak zwiększyć bezpieczeństwo??? Nie
ma gotowej recepty na zaprzestanie tudzież
zlikwidowanie problemów z przestępczo−
ścią; Nie można ustanowić normy na której
opierałby się system karalności − powinno
być to ustalane indywidualnie − hipoteza,

dyspozycja oraz sankcja. Lecz stosując się
do pytania odpowiedziałbym chyba, że sto−
sując surowe kary ale już nazajutrz po za−
trzymaniu na gorącym uczynku ewidentnie
popełnionego przestępstwa!!!
Genom Warszawa
Praca polskiej policji będzie szła na mar−
ne dopóki bandytów będą bronić w imie−
niu prawa adwokaci tego typu jak ten, któ−
ry broni dziada w Białymstoku. To jest czy−
sta kpina. xxxxxxxxx ma pełną informacje
o wyczynach tego bandyty i ma czelność
pleść takie bzdury w sądzie i wnosić o zwol−
nienie. W imię prawa naigrywa się z prawa
policji i nas podatników. Powinno się
umieszczać nazwiska tych osobników w
internecie bo to oni powodują, że bandyci
czują się w Polsce bezkarni i to oni powo−
dują największą szkodliwość społeczną.
TED POLSKA

„Rąbanie drewna jest dlatego tak lubiane, że wi−
dzi się od razu wyniki swojej pracy.”
Albert Einstein

MÓWIĄ O NAS...
Zazwyczaj w tym miejscu rzeczywiście mówią o nas dziennikarze. Tym
razem jednak z okazji Nowego 2001 Roku to my pragniemy się zwrócić
do Nich. Przede wszystkim w imieniu mazowieckich policjantów dzię−
kujemy za świąteczne życzenia i pragniemy zrewanżować się życzenia−
mi noworocznymi. A w Nowym Roku wszystkim dziennikarzom, zaj−
mującym się tematyką policyjną i współpracującym z nami, życzymy
samych NEWS−ów na pierwsze strony gazet, dzienników TV i wiadomo−
ści radiowych, jak najwięcej dobrych informacji i jak najmniej przemocy
w codziennych doniesieniach, dalszej udanej współpracy ze służbami
policyjnymi, oraz wiele uśmiechu na co dzień, optymizmu i energii do
pracy.
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!!

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji: Redaktor naczelny – rzecznik prasowy KWP
kom. Tadeusz Kaczmarek tel.: (0−48) 345–26–25, fax.: (0−48) 345–27–15,
ISDN: (0−48) 369–03–70, e−mail: kwp−rzecznik@radom.top.pl
Zespół: Agnieszka Gołąbek – redaktor prowadzący tel.: (0−48) 345–23–07,
podinsp. Marian Frąk, podkom. Jacek Rączkiewicz.
grafiki komputerowe: kom. Tadeusz Kaczmarek
wykresy: Agnieszka Gołąbek
łamanie i druk: VIRGO, tel.: 048 363 38 44, www.virgo.net.pl.
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KRYMINAŁKI
• Sąd Rejonowy w K. skazał Jana W. na karę
1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem
wykonania kary na okres próby trzech lat za to,
że w stanie nietrzeźwym pełnił obowiązki Św.
Mikołaja na choince noworocznej dla dzieci.
• Wczoraj Czesław J. prowadzący samochód oso−
bowy marki Fiat 126p przez wódkę potrącił roz−
wódkę Zdzisławę B. Organów ścigania nie za−
wiadamiano, gdyż sprawca obiecał rozwódce
żeniaczkę.
• Sąd Rejonowy w Z. skazał Wacława K. na 2 lata
ograniczenia wolności za to, że znieważył te−
ściową – Janinę C. nazywając ją starą lafiryndą,
a wymieniona ma dopiero 60 lat.
• Prowadzący z nadmierną szybkością Toyotę
Anatol F. wpadł ... w oko kontrolerowi ruchu
drogowego – sierż. Jolancie T. Ukarany nie zo−
stał – dalej pojechali razem. Będzie miał robotę
Inspektorat.
• Kolegium ds. wykroczeń w S. ukarało Bartło−
mieja G. grzywną wysokości 2.000 zł. z za−
mianą na 15 dni kary zastępczej aresztu (w razie
nieuiszczenia) za to, że usiłując trafić do domu
w stanie nietrzeźwym trafił do miejscowej ko−
mendy policji, gdzie zakłócił spokój śpiącego
oficera dyżurnego jednostki.
Wybierał: podinsp. Marian Frąk
FRASZKI Z POLICYJNEGO RĘKAWA
O KOMENDANCIE
Komendant z niego
jest klasy pierwszej
− swoich podwładnych
chwali zawsze...wierszem!
GORĄCE POLSKIE SERCA
Serca im rozgorzały
− na widok gorzały!
REFORMA PODEJŚCIA
Trudno doprowadzić przestępcę
na oskarżonych ławę...
Łatwiej będzie pokrzywdzonego
zaprosić na kawę!
ANONIM
Uprzejmie donoszę
o tym i owym, oraz
że twarzy nie noszę.
podinsp. Marian Frąk
WSPÓŁCZESNE MAŁŻENSTWA
Najpierw się skuszą
− a potem muszą!
Z MITOLOGII – TEREZJASZ
Gdy tylko spojrzał na jej ciało
Zaraz mu w oczach pociemniało.
DYLEMAT
Tak patrzę z „dołu” ku „górze”
i taki dylemat mnie nęka:
Czy służbą się lepiej zasłużę,
czy też postawą „Szwejka”?
sierż. sztab. Wiesław Maliszewski
KP w Łochowie

