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Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji
OCZEKUJEMY REALIZACJI
ZADAŃ
− rozmowa z Komendantem Wojewódz−
kim Policji z/s w Radomiu nadinsp.
Zdzisławem Marcinkowskim.
OKOŁO 30% WSZYSTKICH
PRZESTĘPSTW stwierdzonych w
2000 roku na Mazowszu popełniono na
terenach podległych Komendom Miejskim
Policji. Jak sobie dają radę z takim
obciążeniem? Co już udało im się zrobić i
jakie mają plany na przyszłość? Czytaj na
stronach 3−5. W tym numerze poznacie
dwie spośród czterech KMP na Mazowszu
– KMP Płock i KMP Siedlce.
MAZOWIECCY POLICJAN−
CI ODZYSKALI KILOGRAM
CYJANKU!!!
− czyli informacje o najważniejszych
wydarzeniach na Mazowszu
OTWARTE KOMISARIATY
NA MAZOWSZU!
REGULAMINOWE UMUN−
DUROWANIE POLICJANTA
c.d.
RADCA PRAWNY RADZI −
uregulowania dotyczące należności
przysługujące policjantom z tytułu
przeniesienia służbowego.
CO NOWEGO
W NSZZ POLICJANTÓW
NIE PIJ KUBA DO JAKUBA
– czyli święta Wielkanocne tuż, tuż

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
PRZECZYTAJ!!!
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NAJLEPSZY POLICYJNY MIESIĘCZNIK !!!
Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie. Nakład 1300 egzemplarzy.

Pismo zostało wydrukowane
dzięki pomocy Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP
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AKTUALNOŚCI
Sierpc, 03.04.2001r. – Policjanci zatrzymali
sprawców dewastacji cmentarza parafialnego
w Sierpcu, przy ul. Kościuszki. Będący pod wpły−
wem alkoholu mieszkańcy Sierpca w nocy z 2 na 3
kwietnia przewrócili i potłukli pomniki nagrobko−
we, a w szczególności krzyże, płyty nagrobne, pod−
stawy do krzyży, tablice wykonane ze szkła i mar−
muru. Łącznie sprawcy uszkodzili 57 pomników
nagrobkowych, a suma strat przekracza 50 tys. zł.
W tej chwili ustalane są motywy czynu (prawdo−
podobnie po prostu głupota) i pozostali sprawcy.

Piastów, ul. Traugutta, 28.03.2001r. – Na
podstawie zdobytych informacji policjanci po
przeszukaniu garażu należącego do jednego
z mieszkańców Piastowa ujawnili i zabezpieczy−
li: kradziony samochód marki Chrysler Voyager,
dwa pistolety z magazynkami, około 100 sztuk
różnego rodzaju amunicji, tablicę świetlną, kami−
zelki i kurtki z napisem „Policja”, kilka kartonów
z lekami, ok. 1 kg materiałów wybuchowych. Dal−
sze postępowanie w sprawie prowadzi KPP Prusz−
ków.

Sulejówek pow. Mińsk Mazowiecki 02.04.
2001r. godz. 11:00 – Właściciel zakładu produk−
cyjnego „Ikon – Art.” (usługi galwanizerskie) zgło−
sił włamanie do swojego zakładu, które to włama−
nie mogło mieć miejsce w piątek ok. 17:00. Na
miejsce udali się policjanci z KP Wesoła oraz do−
datkowo, ze względu na wagę sprawy, z wydziału
kryminalnego KWP z/s w Radomiu. Okazało się,
że podczas włamania skradziono ok. 1 kg cyjanku
potasu. Substancja ta była przechowywana w me−
talowej puszce z napisem „potasowy cyjanek”,
a puszka była przechowywana w szafie metalowej
wysokości ok. 1 metra. Włamywacze wynieśli wła−
śnie tę szafę. Niecałe 24 godziny później... Długa
Kościelna 03.04.2001r. – Policjanci zatrzymali jed−
nego ze sprawców włamania do Zakładu „Ikon –
Art”. Policjanci uzyskali informację na temat
sprawców włamania oraz na temat samochodu, któ−
rym się poruszali. Samochodem tym był skradzio−
ny Ford. Około godz. 10:30 samochód ten został
zatrzymany na blokadzie pomiędzy miejscowościa−
mi Halinów i Sulejówek. Kierujący (Sławomir D.)
widząc radiowozy próbował uciekać na biegu
wstecznym przez las, ale po kilkudziesięciu me−
trach uszkodził samochód i został obezwładniony.
W bagażniku tego samochodu policjanci ujawnili
nienaruszoną puszkę z cyjankiem potasu.

Jedlińsk – Klwatka Szlachecka, 28.03.2001r.
– Policjanci KMP w Radomiu podczas przeszu−
kania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych
ujawnili i zabezpieczyli silnik do Fiata Cinquecen−
to skradzionego w Radomiu, silnik od Poloneza
również skradzionego w Radomiu oraz inne ele−
menty samochodów takie jak: komplet drzwi ozna−
kowanych, rurę wydechową z tłumikami, skrzy−
nię biegów bez numerów. Postępowanie prowa−
dzi 2 KP w Radomiu.

Ostrów Mazowiecka, 02.04.2001r.
godz.14:50 − 39−letni obywatel Białorusi kierują−
cy samochodem marki Ford Transit podróżujący
z czterema pasażerkami (obywatelki Białorusi),
powiadomił Policję o usiłowaniu rozboju przez
mężczyzn narodowości kaukaskiej, poruszających
się samochodem Audi koloru czerwonego. Poli−
cjanci w wyniku pościgu oraz blokady dróg za−
trzymali uciekających samochodem Audi czterech
mężczyzn w wieku 27 – 29 lat. Policjanci znaleźli
przy nich dwa składane noże i kolce służące do
przebijania opon samochodowych. Zatrzymani zo−
stali osadzeni w PIZ, a dalsze postępowanie pro−
wadzi KPP Ostrów Mazowiecka.
Długosiodło pow. Wyszków, 29.03.2001r.
godz. 20:00 – Policjanci KPP Wyszków zatrzy−
mali 16−letniego C.D. i 20−letniego L.M. na gorą−
cym uczynku podejmowania okupu w zamian za
odstąpienie od realizacji groźby spalenia autobu−
su oraz wyrządzenia krzywdy członkom rodziny.
Ponadto zatrzymanym udowodniono dokonanie
podpalenia w marcu b.r. innego prywatnego au−
tobusu. Postępowanie prowadzi KPP Wyszków.
Płock, 29.03.2001r. godz. 9:20 – Policjanci
z KMP w Płocku zatrzymali w pościgu dwóch prze−
stępców (G.R. 25 lat, M.G. 26 lat), którzy sprzeda−
li kilkadziesiąt monet 1 pensowych twierdząc, iż są
złote. Przy zatrzymanych znaleziono jeszcze oko−
ło 200 sztuk innych monet. Zatrzymanych osadzo−
no w PIZ. Postępowanie prowadzi KMP Płock.
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Sochaczew, 25.03.2001r. godz. 17:00 – Poli−
cjanci KPP Sochaczew wspólnie z policjantami
KWP z/s w Radomiu w wyniku przeszukania
„dziupli” ujawnili i zabezpieczyli towar pocho−
dzący z kradzieży z około sześciu TIR−ów z tere−
nu Sochaczewa i okolic. Odnaleziono: obuwie,
odzież, bele materiału oraz kilkadziesiąt sztuk
amunicji ostrej. Zatrzymano 37−letniego właści−
ciela posesji. Postępowanie w sprawie prowadzi
KPP Sochaczew.
Do dwóch tragicznych wypadków drogo−
wych z udziałem cudzoziemców w powiecie
Ostrów Mazowiecka:
−Podborze – 28.03.2001r. godz. 0:20 – Kie−
rujący samochodem Ford Transit 45−letni obywa−
tel Litwy zjechał na przeciwny pas ruchu i zde−
rzył się z ciągnikiem siodłowym Volvo, również
kierowanym przez obywatela Litwy. Śmierć na
miejscu poniosło 3 pasażerów Forda – 44−letnia
kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 34 i 33 lata.
Kierujący Fordem doznał lekkich obrażeń ciała
i pozostał w szpitalu.
− trasa Ostrów Mazowiecka − Łomża
29.03.2001r. godz. 0:30 – TIR na litewskich nu−
merach rejestracyjnych zderzył się z litewskim au−
tobusem rejsowym Wilno – Monachium. W wy−
niku zdarzenia śmierć poniosło 7 osób – kierow−
ca TIR−a i jego pasażer oraz kierowca autobusu
i 4 pasażerów. Ponadto do szpitala w Ostrołęce
odwieziono 26 pasażerów autobusu w tym 3 w sta−
nie ciężkim.
24.03.2001. − policjanci KPP Otwock i KP
Wiązowna zatrzymali poszukiwanego listem
gończym niebezpiecznego przestępcę Pawła P.
Policjanci trafili na jego ślad dzięki przekazanej
im poufnej informacji, iż bandyta przebywa
w miejscowości Poręby gm. Wiązowna. Natych−
miast udali się tam wraz przewodnikiem z psem
tropiącym. Po penetracji zabudowań pies podjął
trop, bezbłędnie doprowadzając policjantów do
kryjówki bandyty. Przestępca zaskoczony wido−
kiem policjantów i psa zaczął uciekać, lecz po
krótkim pościgu został zatrzymany i osadzony
w areszcie KPP Otwock.

Juliopol gm. Mlodzieszyn, pow. Sochaczew,
22.03.2001r. godz. 21:30 – Nieznani sprawcy usi−
łowali ukraść paliwo dokonując tzw. odwiertu
w rurociągu przesyłowym paliwa. W trakcie kra−
dzieży z bliżej nieustalonych przyczyn powstał
pożar, w wyniku którego całkowitemu zniszcze−
niu uległ samochód ciężarowy marki Robur.
Na skrzyni ładunkowej samochodu znajdowało się
kilkadziesiąt metalowych beczek. W wyniku zda−
rzenia do gruntu wyciekła bliżej nieustalona ilość
paliwa. Natychmiast powiadomiono Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Płocku, nato−
miast w gaszeniu niebezpiecznego pożaru brały
udział jednostki Straży Pożarnej z Sochaczewa. Po−
stępowanie w sprawie prowadzi KPP Sochaczew.
Wyszków 21.03.2001r. godz. 19:00 − KPP
w Wyszkowie otrzymała zgłoszenie o dokonanym
napadzie rabunkowym na sklep nabiałowy przy
ul. Okrzei. Na miejsce udała się grupa dochodze−
niowa, która ustaliła, że tuż przed zamknięciem
sklepu do jego wnętrza wszedł niezamaskowany
młody mężczyzna. Po wejściu do sklepu spod
kurtki wyjął rewolwer i zażądał wydania pienię−
dzy. Zastraszona ekspedientka wydała ok. 200 zł.
W czasie gdy technicy kryminalistyki zbierali śla−
dy kryminalistyczne policjanci z wydziału krymi−
naklnego ustalali sprawcę. Podczs penetracji przy−
ległego terenu około godz. 20:00 na jednej z kla−
tek schodowych zauważono grupę młodych męż−
czyzn, wśród których znajdował się Rafał G.
W trakcie przeszukania u Rafała G. został znale−
ziony rewolwer gazowy i pieniądze, a okazania
z udziałem świadków potwierdziły, że był on
sprawcą napadu. Sprawca został zatrzymany w po−
licyjnym areszcie.
Otwock 11.03.2001r. godz. 20.05powiadomio−
ny telefonicznie, iż na drodze w – Dyżurny KPP
Otwock został miejscowości Piotrowice gm. Kar−
czew leży mężczyzna, który nie daje oznak życia.
Przybyła na miejsce zdarzenia załoga z KP Kar−
czew potwierdziła informację, a wezwana grupa
dochodzeniowo – śledcza ustaliła, iż nieżyjący 20−
letni mężczyzna zginął podczas bójki z trzema in−
nymi mężczyznami od ciosów zadanych nożem
w klatkę piersiową i plecy. Działania podjęte przez
policjantów doprowadziły do zatrzymania wszyst−
kich trzech mężczyzn podejrzewanych o dokona−
nie tego czynu. Dalsze postępowanie w tej spra−
wie prowadzi KPP Otwock.
Pruszków – Otrębusy, 09.03.2001r. – W kom−
pleksie leśnym ujawniono zwłoki nieznanego
mężczyzny w stanie rozkładu z obrażeniami czasz−
ki powstałymi w wyniku uderzenia tępym narzę−
dziem. Na miejscu znalezienia zwłok znaleziono
również i zabezpieczono siekierę. W wyniku pod−
jętych natychmiastowych czynności zatrzymano
podejrzanego 49−letniego mężczyznę, którego osa−
dzono w PIZ. Dalsze postępowanie w sprawie pro−
wadzi KPP Pruszków.
Ząbki pow. Wołomin, 09.03.2001r. – Poli−
cjanci KP Ząbki ujawnili nielegalną rozlewnię al−
koholu. Na miejscu zabezpieczono ok. 300 litrów
spirytusu, butelki, opakowania, etykiety, znaki
skarbowe akcyzy oraz znaczna ilość papierosów
bez znaków akcyzy. Na miejscu zatrzymano
dwóch obywateli i obywatelkę Ukrainy, których
osadzono w PIZ.
(tk) (ag)

Oczekujemy realizacji zadań

KOMENDANCI

Rozmowa z Komendantem Wojewódzkim Policji z/s w Radomiu nadinsp. Zdzisławem Marcinkowskim.
− Panie Komendancie, odczucia społeczne są jednoznaczne – w dużych
miastach jest niebezpiecznie.
− Przestępczość towarzyszy nieodłącznie rozwojowi każdego społeczeń−
stwa i na to składają się te przestępstwa na które mamy wpływ, chociażby
poprzez wzmożone działania prewencyjne w miejscach publicznych, ale i te,
na które mamy i nawet nie możemy mieć wpływu. Bójki i pobicia, przemoc w
rodzinie, zabójstwa w zaciszu domowym – te zależą przede wszystkim od kon−
dycji moralnej społeczeństwa, czyli od poziomu przestrzegania norm zwycza−
jowych i prawnych i poziomu bezrobocia. Ale kluczowe problemy stojące przed
komendantami miejskimi to przełamywanie ludzkiej niechęci do osobistego
angażowania się w wyjaśnianie spraw, to pokazanie własnych inicjatyw pro−

społecznych i zyskiwanie pomocy społeczeństwa
w walce z przestępcami.
− I z tego wynikają również oczekiwania
KWP jako jednostki nadrzędnej.
− Oczekujemy przede wszystkim realizacji pla−
nów i założeń programów KGP i KWP, w tym rów−
nież programu „17x5”. Oczekujemy ograniczenia
przestępczości, wzrostu poczucia bezpieczeństwa i właściwego traktowania
ofiar. Obowiązkiem policjantów ze wszystkich komend jest ciągłe doskonale−
nie zawodowe, a zadaniem komendantów jako przełożonych w powiatach jest
również wywiązywanie się ze wszystkich zadań stawianych przez KWP.
Rozmawiał Tadeusz Kaczmarek

Najważniejsza jest profilaktyka

Rozmowa z Komendantem
Miejskim Policji w Siedlcach
mł.insp. Ryszardem Zegardłą.

Rozmowa z podinspektorem
Mieczysławem
Komendantem Miejskim Policji w Płocku.

Romlem

Podinsp. Mieczysław Romel, żonaty, dwie córki.
Karierę w policji rozpoczynał w 1974 roku
w Skierniewicach w służbach kryminalnych.
Później poprzez stanowiska – kierownika referatu
dzielnicowych,
naczelnika
wydziału
kryminalnego, zastępcę Komendanta –
awansował na stanowisko Komendanta
Powiatowego Policji w Żyradowie. Stamtąd w lipcu 1999 roku mianowany
na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.
− Mija już kilkanaście miesięcy od Pana nominacji na tym stanowisku.
Czy przestępczość w Płocku jest taka sama jak w Żyrardowie?
− Przestępstwo jest przestępstwem bez względu na to gdzie zostanie popełnione.
W jednej i drugiej jednostce ponad połowa przestępstw to tzw. drobna przestęp−
czość, czyli kradzieże, drobne włamania i włamania do samochodów. Ta przestęp−
czość jest jednakże najbardziej dokuczliwa dla społeczeństwa i przez pryzmat wy−
krywalności tych jesteśmy oceniani. Są i różnice; m.in. Żyrardów był doskonałą
bazą wypadową dla przestępców z Warszawy, więcej miałem odnotowywanych
napadów na tiry. Płock z kolei, jako że posiada około 40.000 zarejestrowanych
samochodów zmaga się z plagą kradzieży pojazdów. I nasze działania muszą
koncentrować się na ograniczaniu tych przestępstw, na szeroko rozu−
mianej profilaktyce.
− Na czym ona ma polegać?
− Są to różnego rodzaju inicjatywy, jakie podejmujemy, np. zna−
kowanie rowerów, współpraca ze związkiem działkowców w Płoc−
ku, strażą miejską, korporacjami taksówek, mediami i agencjami
ochrony. W tym celu, z mojej inicjatywy opracowany został pro−
gram „Bezpieczna Ziemia Płocka 2000 – 2004”, który komplekso−
wo ujmuje zadania prewencyjne wielu podmiotów. Program ten został
przyjęty przez radę Miasta i Powiatu płockiego. Staramy się zaktywizować
wszystkie instytucje, organizacje, które w walce z przestępczością mogą po−
móc policji. A pomagając nam, przecież ci ludzie pomagają również sobie, swo−
im sąsiadom. Policja nie może być odosobniona, być swoistego rodzaju barykadą
między przestępcami a społeczeństwem. Policja i społeczność danego rejonu musi
być po jednej stronie, by przestępcy, czyli ta druga strona, czuli się zagrożeni.
Zadaniem naszym jest przede wszystkim zapobiegać, a dopiero w dalszej kolejno−
ści wykrywać sprawców przestępstw.
− Czy może Pan powiedzieć, że „w Płocku odniosłem sukces”
− Myślę, że tak. Na pewno sukcesem było znalezienie zrozumienia z kadrą kie−
rowniczą jednostki. Przyszedłem przecież z zewnątrz. Również pozytywnie oce−
niam wzrost wykrywalności, jaki w ostatnim czasie odnotowała jednostka pod
moim kierownictwem. Sukcesem również był remont budynku, dwa lata temu,
gdy wchodziłem budynek zrobił na mnie fatalne wrażenie. Powiedziałem sobie
wówczas, że jeśli mam tu pracować, muszę poprawić warunki policjantom. Za−
cząłem od dyżurki, dalej też jestem dobrej myśli...
− A co z porażkami, czyżby nie odnotował Pan żadnej?
− No nie. Tak powiedzieć nie mogę. Porażką jest, ze nie udało mi się przenieść
komendy do jednego budynku, porażką jest również zbyt mały spadek dynamiki,
no i trochę zbyt niska wykrywalność w kategorii włamania do samochodów...
− Odejdźmy na chwile od spraw zawodowych. Co Pan robi w wolnym
czasie? Jakie jest Pana hobby?
− Wolny czas? Cha, cha, cha... nie mam go prawie wcale, a jeśli już to sport,
rekreacja, turystyka – jednym słowem czynny wypoczynek.
Rozmawiał J. Brach

− Kiedy Pan Komendant wstąpił do służby w Policji?
Jaka była Pańska droga zawodowa?
− 24 października 1978 roku wstąpiłem do służby w ów−
czesnej KWMO w Siedlcach. Pierwsze kroki w resorcie
stawiałem w Wydziale Kryminalnym, po czym jako wy−
różniający się funkcjonariusz zostałem skierowany na stu−
dia podyplomowe na Akademię Spraw Wewnętrznych.
Po ich ukończeniu wróciłem do Komendy Wojewódzkiej
do Wydziału Kryminalnego , gdzie pracowałem na różnych
stanowiskach do końca 1985 roku, kiedy to zostałem mianowany Zastępcą Szefa
Komendy Rejonowej w Siedlcach. Na tym stanowisku pracowałem do roku 1996,
potem byłem p.o. Komendanta Rejonowego przez okres jednego roku, po czym
rozkazem Komendanta Głównego Policji uzyskałem nominację na to stanowisko.
Po reorganizacji w Policji zostałem Komendantem Komendy Miejskiej Policji w Sie−
dlcach i na tym stanowisku pracuję do dziś.
− Zdarzało się w ubiegłym roku, że poważne zdarzenia, które miały miejsce
w Siedlcach były nagłaśniane przez media. Jakie działania są podejmowane w ce−
lu poprawy stanu bezpieczeństwa w Siedlcach i okolicy?
− Rzeczywiście, w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z kilko−
ma podłożeniami ładunków wybuchowych przez bandytów, w jed−
nym z nich zginęło dziecko. Cały czas pracujemy nad najpo−
ważniejszymi sprawami. Zajmują się nimi najlepsi, najbar−
dziej doświadczeni policjanci Doniesienia medialne naj−
częściej dotyczą zdarzeń głośnych i wyjątkowych, praca
dziennikarza polega na wyszukiwaniu tematów naj−
bardziej nośnych. Warto, aby mieszkańcy odpo−
wiedzieli sobie na pytanie, czy moja okolica, po−
dwórko jest bezpieczne? Taka ocena jest subiek−
tywna, ale większość z nas uważa, że jego miejsce
zamieszkania należy zaliczyć do bezpiecznych. Policja prowadzi
wiele programów, których wyniki mają poprawić poczucie bez−
pieczeństwa mieszkańców, np.: ”Bezpieczne Miasto”, „Bezpiecz−
ny Powiat”, 17x5” i inne. Najważniejszym założeniem takich dzia−
łań jest kontakt policjantów z mieszkańcami i uzyskiwanie infor−
macji o tym, w jakich miejscach czują się oni zagrożeni i dlaczego.
Taka rozmowa może wiele zmienić, obliguje dzielnicowego lub innego policjanta do
zainteresowania się zgłoszonym problemem i jego rozwiązania. Niektórzy narzekają na
stan bezpieczeństwa, jednak nie umieją się przekonać do rozmowy z policjantem. My−
ślę, że najwyższy czas zrozumieć, że policjanci są po to, żeby pomagać w określonych
sytuacjach, a pomoc okazana policji nie jest żadnym donosicielstwem, może sprawić, że
będziemy bezpieczniejsi, a nasze mienie lepiej chronione. Wszelkie uwagi mieszkań−
ców są analizowane i wykorzystywane w programach poprawy stanu bezpieczeństwa
i mają wpływ na planowanie służby patrolowej.
− Proszę powiedzieć coś o sobie, swojej rodzinie, swoich zainteresowaniach.
− Na stałe mieszkam z rodziną w Siedlcach. Mój syn Hubert jest obecnie uczniem
gimnazjum, Bartosz jest studentem Politechniki Warszawskiej, a moja żona Ewa jest
nauczycielką. Na pierwszym miejscu stawiam zawsze pracę i należy stwierdzić, że to
ona zasadniczo wpływa na moje życie, ponieważ pracuję w tak zwanym czasie nienor−
mowanym. W nieczęstych wolnych chwilach lubię przebywać na łonie natury, zwłasz−
cza wędkując, jest to dla mnie najlepszy relaks. Słucham różnej rodzaje muzyki, jednak
ponad inne przedkładam muzykę poważną, szczególnie uwielbiam muzykę organową.
Rozmawiał P. Chojecki
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KMP
Płock jest 130 − tysięcznym mia−
stem, malowniczo położonym na stro−
mym, wysokim brzegu Wisły. Jest
jednym z najstarszych polskich miast,
a świadectwem jego tysiącletniej hi−
storii są licznie zachowane zabytki.
Płock − to historyczna stolica Mazow−
sza, a za panowania Władysława Her−
mana ( 1079 − 1102 ) faktyczna stoli−
ca Polski. W Bazylice Katedralnej,
sięgającej swym początkiem XII wie−
ku, znajduje się sarkofag dwóch wład−
ców Polski − Władysława Hermana
i jego syna Bolesława Krzywoustego,
a w kruchcie − kopia słynnych, romań−
skich Drzwi Płockich.

W murach dawnego opactwa
benedyktyńskiego i zamku książęcego mieści się
Muzeum Mazowieckie, w którym zgromadzono
najbogatsze w Polsce zbiory sztuki secesyjnej.
Tuż obok znajduje się Muzeum Diecezjalne
z unikalną ekspozycją sztuki sakralnej. Płock −
to także najstarsza polska szkoła, ponad 800 −
letnia Małachowianka, najstarsze w kraju Towa−
rzystwo Naukowe Płockie (zał. w 1820 r.), oraz
okazały, klasycystyczny Ratusz, w którym obra−
dował po raz ostatni Sejm I Rzeczypospolitej.
Atrakcją turystyczną Płocka jest rozpostarty na wi−
ślanej skarpie Ogród Zoologiczny z imponującą ko−
lekcją węży jadowitych, a dodatkowym atutem mia−
sta − bezpośrednie sąsiedztwo wiecznie zielonych la−
sów Pojezierza Gostynińskiego z wtopionymi weń je−
ziorami. Płock jest dziś miastem akademickim z czte−
rema uczelniami wyższymi, w których studiuje po−
nad 12 tys. młodzieży.
ANALIZA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ
Siedzibą Komendy Miejskiej Policji jest miasto
Płock. W obrębie jej działania w obecnej chwili jest
5 Komisariatów Policji.
Działanie na tak dużym i zróżnicowanym obsza−
rze wymaga od Policji wyjątkowo dobrej organizacji
pracy i skutecznych metod przeciwdziałania i wy−
krywania sprawców przestępstw.
Musi się również opierać na współdziałaniu
z przedstawicielami instytucji samorządowych i spo−
łecznych, które w zainteresowaniu mają działalność
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku. Pozwo−
li to na uzyskaniu aprobaty i poparcia ze strony spo−
łeczności lokalnej dla podejmowanych przedsięwzięć
ze strony Policji oraz wspólne ich realizowanie.
Komenda Miejska Policji w Płocku działa na tere−
nie: − Miasta Płocka na prawach powiatu grodzkiego −
Powiatu ziemskiego w skład którego wchodzi 15 gmin
Łączna powierzchnia terenu działania wynosi 1876,7
km2, w tym powiat grodzki 88,6 km2, powiat ziemski
1788,1 km2. Liczba mieszkańców na terenie działania wy−
nosi 238 tysięcy, powiat ziemski 107 tysięcy oraz miasto
Płock 131 tysięcy. Gęstość zaludnienia na terenie powiatu
grodzkiego wynosi 1478,6 osób/km2, w powiecie ziem−
skim 68 osób/km2.

Przestępstwa stwierdzone na terenie KMP Płock w 2000 r.
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ANALIZA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ:
W 2000 roku Komenda Miejska Policji w Płocku
łącznie z Komisariatami wszczęła 5626 postępowań
przygotowawczych, zakończonych zostało 5617.
Ustalono 2407 podejrzanych / wzrost o 27/, w tym
263 nieletnich. Zebrano również materiały dotyczą−
ce 27 sprawców, którzy popełnili czyny zabronione
przed ukończeniem 13 roku życia. 852 postępowania
umorzono z braku znamion czynu zabronionego, 149
– z braku znamion czynu zabronionego – przed wy−
daniem postanowienia o wszczęciu pp. 128 postępo−
wań dotyczyło spraw nieletnich.
Wykrywalność ogólna przestępstw kształtuje się
na poziomie 49 procent, przestępstw kryminalnych
44,6 %. Najwyższa wykrywalność odnotowaliśmy
w następujących kategoriach:
− zabójstwa
90 %
− rozboje
75,3%
− bójki, pobicia
90,1%
REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ PION PREWENCJI.

Podstawowym celem pracy Wydziału Prewencji
KMP w Płocku było budowanie poczucia bezpieczeń−
stwa publicznego, realizowanie przedsięwzięć zmie−
rzających do ograniczenia przestępczości pospolitej,
wykroczeń, minimalizowanie przejawów kryminogen−
nej patologii społecznej oraz prowadzenie działalno−
ści profilaktycznej. Dużą uwagę zwrócono w pracy
na właściwą reakcję, na „wezwania obywatelskie”.
Jednym z podstawowych mierników efektywno−
ści służby prewencyjnej jest ilość sprawców zatrzy−
manych na gorącym uczynku przestępstwa lub w bez−
pośrednim pościgu. Z danych przekazanych przez po−
szczególne komórki organizacyjne wynika, ze w cią−
gu 2000r. policjanci pionu prewencji KMP Płock za−
trzymali łącznie 277 sprawców przestępstwa na go−
rącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu tj. o 19
sprawców więcej niż roku 1999r.
REALIZACJA PROGRAMÓW PREWENCYJNYCH
W ramach realizacji programu „Bezpieczna szko−
ła” policjanci Wydziału Prewencji KMP Płock oraz
Kierownik Policyjnej Izby Dziecka przeprowadzili
łącznie ponad 300 spotkań z dziećmi i młodzieżą.
W ramach działań profilaktycznych podejmowa−
nych na rzecz dzieci i młodzieży policjanci w okresie
ferii zimowych 2000 r. uczestniczyli w następujących
spotkaniach:
− w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Cicha Przy−
stań” w Płocku odbyły się 2 spotkania z dziećmi i mło−
dzieżą z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie przeprowadzo−
no pogadankę na temat bezpieczeństwa,
− spotkanie z grupą harcerzy w Komendzie Hufca
Z HP w Płocku, gdzie przeprowadzono prelekcje oraz
warsztaty na temat niepokojących zjawisk wśród dzie−
ci i młodzieży,
− spotkanie z młodzieżą podczas zawodów strze−
leckich organizowanych przez Komendę Hufca Z HP
−wręczenie Pucharu Komendanta Miejskiego Policji
w Płocku,
− dzielnicowi przeprowadzili kontrolę stanu bez−

pieczeństwa uczestników ferii
zimowych na terenie szkól płoc−
kich, na basenach, stadionach.
Ponadto wzorem roku ubie−
głego w okresie jesienno−zimo−
wym wspólnie z WRD zorga−
nizowano akcję na drogach pn. „Ja−
błko −cytryna”, mającą na celu eliminację
kierowców nie przestrzegających zasad ruchu dro−
gowego oraz akcję pn. „Pomiar”.
Prowadzono systematyczną współpracę z nauczy−
cielami i pedagogami szkół, przy czym stosowano róż−
ne formy pracy z włączeniem programu „Bezpieczna
szkoła” do programów wychowawczych szkół.
Celem umocnienia współpracy Policji ze szkoła−
mi przygotowano informatory dla pedagogów szkół
objętych działaniem KMP, w których można znaleźć
nazwiska dzielnicowych wraz z ich telefonami służ−
bowymi oraz miejscem urzędowania.
W ramach programu „Bezpieczna szkoła” w mar−
cu 2000 r. rozpoczęto realizację programu „Bezpiecz−
na droga do szkoły” w trzech płockich szkołach /Sz.P.
Nr 5, 17,22/. Program był realizowany przez nauczy−
cieli i pedagogów przy współudziale policjantów WRD
oraz Wydz. Prewencji w klasach I −III. W realizacji
programu wykorzystano podręczniki pod tym samym
tytułem oraz zakładki ufundowane przez Pełnomocni−
ka Prezydenta M. Płocka ds. Profilaktyki i Uzależnień,
które przekazano do szkó1 objętych programem.
W marcu 2000 r. Wydz. Prewencji KMP Płock
wspólnie z delegaturą Urzędu Marszałkowskiego
woj. mazowieckiego przeprowadził akcję w związ−
ku z „Dniem Wagarowicza” Rozpropagowano 500
ulotek dla młodzieży o tematyce uzależnień, a tak−
że uruchomiono punkt konsultacyjny, w którym

udzielono informacji nt. możliwości uzyskania po−
mocy dla osób uzależnionych i zagrożonych uza−
leżnieniem
W czerwcu 2000 r. dokonano uroczystego pod−
sumowania prac Zespołu Wychowawczego w reali−
zacji programu „Bezpieczna szkoła”.
W dniu 1 czerwca 2000 r. KMP w Płocku zorga−
nizowała Wielki Festyn rekreacyjno−sportowy z oka−
zji Międzynarodowego Dnia Dziecka pn. „Policja
dzieciom”.
Opracowano i wydano ulotkę z istotnymi wska−
zówkami dla dzieci i ich rodziców o właściwych za−
chowaniach podczas wakacji, które zostały rozpro−
pagowane we wszystkich możliwych miejscach.
W ciągu całego 2000 r. zrealizowany był pro−
gram pn. „STOP przestępczości”, Jest to program
opierający się na współdziałaniu władz lokalnych,
mediów, instytucji społecznych, Policji oraz oby−
wateli. Ideą, programu kieruje podstawowa zasa−
da: jeżeli ktoś oprócz przestępcy posiada infor−
mację o przestępstwie, to może pomóc w wykry−
ciu sprawcy”.
Uruchomiono „telefon zaufania”, wydano plaka−
ty oraz kalendarze eksponujące apel do społeczeń−
stwa pn. „Stop przestępczości”.
Jarosław Brach

KMP
Komendant Miejski Policji w Sie−
dlcach pracuje w budynku przy ulicy
Prusa 18, przekazanym przez byłą
KWP Siedlce. W tym miejscu znaj−
duje się też wiele komórek organiza−
cyjnych KMP Siedlce, między inny−
mi Sekcja Kryminalna, Zespół Zaopa−
trzenia i inne. W budynkach a ulicy
Starowiejskiej 66 pozostała prewen−
cja, ruch drogowy, dochodzeniówka,
izba zatrzymań, psy służbowe, tutaj
też w oddzielnym budynku mieści się
Poliklinika. Obie siedziby w linii pro−
stej dzieli kilkaset metrów, jadąc uli−
cami trzeba pokonać blisko kilometr.
KMP w Siedlcach swoim zasię−
giem służbowym obejmuje 13 gmin
oraz miasto Siedlce, które obejmuje
obszar 32 km kwadratowych. Powiat
siedlecki ziemski obejmuje obszar
1721 km kwadratowych. Łącznie sie−
dleccy policjanci pilnują bezpieczeństwa 163 ty−
sięcy ludzi. Przez teren KMP Siedlce przebiegają
: Droga Krajowa nr 2 oraz droga nr 63, nr 803,
804 i inne niebezpieczne trasy komunikacyjne.
W skład rejonu służbowego KMP w Siedlcach
wchodzą trzy miejskie Rewiry Dzielnicowych
oraz cztery ponadgminne komisariaty policji
w Kotuniu, Mordach, Skórcu i Wiśniewie.
W roku 2000 na całym obszarze podległym
KMP w Siedlcach (oba powiaty – grodzki i ziem−
ski) nastąpił wzrost ilości stwierdzonych prze−
stępstw w stosunku do roku ubiegłego. W roku
2000 do jednostek KMP Siedlce wpłynęło blisko
4 tysiące zgłoszeń, na bazie których wszczęto 4210
postępowań przygotowawczych, stwierdzając
3669 przestępstw.
Policjanci KMP w Siedlcach zatrzymali w roku
2000 1823 sprawców przestępstw (o 21% więcej
niż w poprzednim roku), z których 120 tymczaso−
wo aresztowano (jest to więcej niż kiedykolwiek
wcześniej). Zatrzymano m.in.: 228 sprawców kra−
dzieży, 219 sprawców włamań, 107 sprawców roz−
bojów i wymuszeń rozbójniczych, 11 zabójców i 8
gwałcicieli.
W roku 2000 policjanci siedleccy mieli co ro−
bić, ponieważ w ich rejonie działania zanotowano
wzrost ilości przestępstw szczególnie niebezpiecz−
nych, jak: zabójstwa z 5 do 10 i zgwałcenia z 5 do
8. Jednak w Siedlcach i okolicy zanotowano spa−
dek w następujących kategoriach przestępstw: roz−
boje i wymuszenia rozbójnicze (w Siedlcach zano−
towano 143 – spadek o 23%), przy czym w tej kate−
gorii szczególnie istotny jest spadek ilości rozbo−
jów dokonywanych z użyciem broni (17 – spadek o
15%). Zmniejszyła się także liczba pobić, bójek
i uszkodzeń ciała (stwierdzono 155 przypadków).
Mniej niż w roku poprzednim zanotowano włamań
do obiektów (964 – spadek o 10%).
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W ubiegłym roku ujawniono 131 przypadków
oszustw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej tj. o 70 więcej, niż w roku poprzed−
nim. Łącznie w roku 2000 policjanci KMP Siedlce
prowadzili 210 dochodzeń o przestępstwa gospo−
darcze tj. o 25% więcej niż w roku 1999. Zabez−
pieczono ponad 5000 litrów alkoholu i ok.8000 pa−
czek papierosów bez znaków akcyzy.
W 2000 roku siedleccy policjanci ujawnili
11680 wykroczeń represjonowanych w postępo−
waniu mandatowym oraz 2505, w związku z któ−
rymi sporządzono stosowne wnioski do Kolegium
ds. Wykroczeń.
Największą ilość osób represjonowanych za po−
pełnione wykroczenia stanowiły osoby naruszają−
ce przepisy bezpieczeństwa i porządku ruchu na
drogach tj. 83% ogółu, zaś w dalszej kolejności oso−
by popełniające wykroczenia przeciwko porządko−
wi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu
osób i mienia.
W rejonie działania KMP Siedlce zanotowano
342 wypadki drogowe, w których zginęło 27 osób,

a 415 doznało obrażeń ciała. Policji zgłoszono 1098
kolizji drogowych. W porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby wy−
padków drogowych, liczba osób zabitych spadła
o 50%, a liczba osób rannych wzrosła o 45. Liczba
zgłoszonych kolizji drogowych wzrosła o 101.
Najwięcej zdarzeń drogowych notowanych jest
w piątki i poniedziałki. Miesiącami w których za−
notowano ich najwięcej były listopad i sierpień.
Głównymi przyczynami wypadków i kolizji drogo−
wych były: nieprawidłowe zachowania się osób pie−
szych i nie ustępowanie pierwszeństwa przejazdu,
nadmierna prędkość i nieprawidłowe wyprzedzanie.
W 2000 roku policjanci poszukiwali kilkuset osób
ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości,
z czego aż 420 osób zostało zatrzymanych. W zde−
cydowanej większości dotyczyło to osób poszuki−
wanych do odbycia kary pozbawienia wolności, osób
zalegających z płatnościami na rzecz dzieci (alimen−
ty) lub też poszukiwanych listami gończymi.
W roku 2000 na terenie miasta Siedlce przepro−
wadzono 13 713 interwencji, z czego 5768 w miej−
scach publicznych i 6705 w mieszkaniach. Przy−
tłaczająca większość interwencji domowych była
spowodowana kłótniami rodzinnymi i piciem al−
koholu w dużych ilościach przez domowników.
Siedleccy policjanci odnotowali w ubiegłym
roku 190 czynów karalnych popełnionych przez
256 nieletnich. Większość nieletnich sprawców czy−
nów karalnych było uczniami szkół podstawowych
i gimnazjów, w mniejszym stopniu szkół średnich.
Nieletni w większości przypadków działali w gru−
pach od 2 do 5 osób, a także z osobami dorosłymi.
Nieletni w roku 2000 najczęściej popełniali czy−

ny zabronione w następują−
cych kategoriach: kradzież
z włamaniem, kradzież rze−
czy, rozbój, paserstwo umyśl−
ne, uszkodzenie ciała, bójki i
pobicia, uszkodzenie mienia.
Zatrzymano 86 nielet−
nich poszukiwanych ucieki−
nierów z placówek szkolno
– wychowawczych, zakładów po−
prawczych, uciekinierów z domów i przebywają−
cych na tzw.: „niepowrocie” do zakładu lub ośrod−
ka resocjalizacyjnego.
Rok 2000 owocował realizacją wielu cieka−
wych i skomplikowanych postępowań. Oto kil−
ka przykładów:
W kwietniu 2000 roku przestępcy próbowali
wymusić 50 tys. zł od dyrektora zakładu produk−
cyjnego. W wyniku przeprowadzonych działań
operacyjnych i procesowych siedleccy policjanci
zatrzymali 2 sprawców na gorącym uczynku
w trakcie podejmowania przez nich złożonego oku−
pu. W toku dalszego postępowania ustalono i za−
trzymano mężczyznę kierującego grupą wymusza−
jącą okup. Wszyscy trzej zatrzymani byli zatrud−
nieni w jednej z agencji ochroniarskich. Przywód−
cą grupy okazał się emerytowany policjant. Całą
grupę aresztowano.
W lipcu 2000 siedleccy policjanci ustalili „dziu−
plę samochodową” w podsiedleckiej wsi. Natych−
miastowe działania operacyjne doprowadziły do

zatrzymania dwóch sprawców kradzieży samocho−
dów oraz odzyskania czterech skradzionych aut.
W trakcie realizacji sprawy ustalono kolejną „dziu−
plę samochodową”, w której odnaleziono i zabez−
pieczono dwa rozłożone na części samochody Po−
lonez. Ustalono 5 przestępców zajmujących się
kradzieżami samochodów. Sprawcy działali
w zorganizowanej grupie przestępczej.
16 kwietnia 2000 w domu we wsi Bużyska zna−
leziono zwłoki samotnie mieszkającego osiemdzie−
sięciopięcioletniego mężczyzny. Policjanci ustali−
li, że w jego mieszkaniu miało miejsce włamanie,
a sprawcy ukradli z wnętrza telewizor kolorowy.
Jak ustalono w trakcie postępowania, mężczyzna
zmarł najprawdopodobniej w wyniku wykrwawie−
nia się, doznał on bowiem obrażeń w postaci rany
ciętej i rany tłuczonej. W wyniku przeprowadzo−
nego postępowania policjanci ustalili i zatrzymali
czterech młodych mężczyzn z pobliskich miejsco−
wości, podejrzanych o napad na mieszkanie. Od−
naleziono skradziony sprzęt. Wszyscy zatrzymani
zostali skazani przez sąd na wyroki od 9 do 14 lat
pozbawienia wolności.
P. Chojecki
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W tym numerze gazety przedstawię
uregulowania dotyczące należności
przysługujące policjantom z tytułu
przeniesienia służbowego.
Aktem prawnym regulującym tę kategorię
należności policyjnych jest Rozporządzenie
MSWiA z dnia 06.07.2000r. w sprawie wyso−
kości i warunków przyznawania policjantom
należności za podróże służbowe i przeniesienia
(Dz. U. Nr 62 poz. 733). Przeniesienie służbo−
we według brzmienia par. 23 cyt. Rozporządze−
nia, to dokonane z urzędu przeniesienie policjan−

ta do pełnienia służby w innej miejscowości
zwanej „nowym miejscem pełnienia służby”.
Z tytułu przeniesienia służbowego policjantowi
przysługują następujące należności:
1. diety dla niego i członków rodziny za czas
przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym
miejscu zamieszkania,
2. ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu
do nowego miejsca zamieszkania,
3. zasiłek osiedleniowy,
4. ryczałt z tytułu przeniesienia,
5. zwrot kosztów przewozu urządzenia do−
mowego.
Policjantowi, który w związku z przeniesieniem
służbowym nie przesiedlił się do nowego miejsca
pełnienia służby i nie posiada uprawnień do bez−
płatnych przejazdów lub zwrotu kosztów dojaz−
du, przysługuje ryczałt na pokrywanie kosztów
dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby
w wysokości ceny miesięcznego biletu za przejazd
środkiem publicznego transportu kolejowego lub
autobusowego. Powyższy ryczałt nie przysługuje
policjantowi, który w nowym miejscu pełnienia
służby odmówił przyjęcia tymczasowej kwatery.
Policjantowi, który do nowego miejsca pełnienia
służby przesiedlił się bez rodziny, przysługuje po
upływie każdego miesiąca rozłąki ryczałt na po−
krycie jednorazowego przejazdu w celu odwiedze−

ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CUDZOZIEMCÓW
PRZEBYWAJĄCYCH NIELEGALNIE W RP.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr
114 poz. 739 z 1997r. z późn. zmianami) szcze−
gółowo reguluje problematykę wydalania cudzo−
ziemców z terytorium RP. Przyjęte w niej roz−
wiązania gwarantują prawa cudzoziemcom, bo−
wiem ustawa wprowadza m.in. zakaz wydalania
cudzoziemców do kraju, w którym mógłby być
poddany torturom bądź nieludzkiemu lub poni−
żającemu traktowaniu albo karaniu, jak również
pozwala organom państwa na szybką i zdecydo−
waną reakcje wobec cudzoziemców naruszają−
cych w Polsce porządek prawny. Ustawa nie prze−
widuje żadnej sytuacji, w której wydalenie cu−
dzoziemca byłoby obligatoryjne, natomiast wy−
starczy spełnienie którejkolwiek z przesłanek
w art. 52 ust.1, który brzmi:
Cudzoziemiec może być wydalony z teryto−
rium RP jeżeli:
− przebywa na nim bez wymaganego zezwo−
lenia na wjazd lub pobyt,
− zajdzie którakolwiek z okoliczności wymie−
nionych w art. 13 ust.1
− nie posiada środków niezbędnych do po−
krycia kosztów pobytu,
− podjął zatrudnienie lub wykonywał inną pra−
cę zarobkową, nie posiadając na to wymagane−
go zezwolenia.
W decyzji o wydaleniu określa się termin
opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP.
W decyzji można również określić trasę i miej−
sce przekroczenia granicy. Cudzoziemiec może
opuścić RP sam lub w przypadku decyzji Ko−
mendanta Wojewódzkiego Policji konwojowa−
ny jest do GPK. Decyzje wydaje Wojewoda na
wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji
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właściwego ze względu na miejsce przebywania
cudzoziemca.
W przypadku gdy zatrzymany cudzoziemiec
nie posiada paszportu, Policja kieruje wniosek
do Sądu o umieszczenie go w Strzeżonym Ośrod−
ku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na czas nie−
zbędny do wyrobienia dokumentu uprawniają−
cego do przekroczenia granicy Państwa. Czyni
to za pośrednictwem zarządu Kontroli Ruchu
Granicznego Komendy Głównej Straży Granicz−

nej w Warszawie. Po potwierdzeniu danych oso−
bowych cudzoziemca i otrzymaniu dokumentu
paszportowego Wydział Postępowań Administra−
cyjnych KWP nadzorując i wykonując procedu−
rę wydaleniową wobec cudzoziemca występuje
do dyrektora Biura Koordynacyjnego Służby Pre−
wencyjnej KGP w Warszawie o zakup biletu na
powrót zatrzymanego cudzoziemca do kraju ma−
cierzystego. W przypadku, gdy kraj cudzoziem−
ca graniczy z Polską wykonywany jest bezpo−
średni konwój do GPK przez, które cudzoziemiec
przekroczył granicę.
asp. sztab Dorota Balcerowiak
Wydział Postępowań Administracyjnych
KWP z/s w Radomiu

nia rodziny i z powrotem. Zasiłek osiedleniowy
dla policjanta, który w związku z przeniesieniem
służbowym, przesiedlił się na pobyt stały do no−
wego miejsca pełnienia służby wynosi:
1. 300% uposażenia – jeżeli policjant prze−
siedlił się z członkami rodziny
2. 100% uposażenia – jeżeli policjant jest sa−
motny,
3. 50% uposażenia – jeżeli policjant przesie−
dlił się bez członków rodziny.
Policjantowi, który w związku z przeniesie−
niem służbowym, przesiedlił się do kwatery tym−
czasowej – przysługuje ryczałt z tytułu przenie−
sienia w wysokości 50% uposażenia. Powyższy
ryczałt nie przysługuje policjantowi, który z ty−
tułu przeniesienia otrzymał uprzednio zasiłek
osiedleniowy. W razie zbiegu uprawnień obojga
małżonków będących policjantami do w/wym.
należności, należności te wypłaca się tylko z jed−
nego tytułu wysokości wyższej. W przypadku
przeniesienia do pełnienia służby w innej miej−
scowości na własną prośbę, przełożony właści−
wy w sprawach osobowych może przyznać na−
leżności jak z tytułu przeniesienia służbowego,
w całości lub części, jeżeli są spełnione pozo−
stałe warunki do ich otrzymania i przemawiają
za tym szczególne okoliczności.
mgr Leszek Kobylski
Radca prawny KWP z/s w Radomiu.

PODZIĘKOWANIA
Mój syn jest w wieku szkolnym. I właśnie
zaczęły się wielkie problemy z napaściami bo−
jówkowymi na niego i innych nieletnich przez
grupy nieformalne bojówkarzy – uczniów z in−
nych szkół w Ciechanowie. W każdym mie−
siącu mój syn był jakoś poszkodowany tzn.
pobity lub zastraszany. Któregoś dnia powie−
dział mi co się dzieje. Na drugi dzień miało
dojść do kolejnej wielkiej bójki. Policjanci KPP
w Ciechanowie profesjonalnie i skutecznie za−
pobiegli bójce. Wylegitymowali obecnych „za−
wodników” i „kibiców”, poznali nazwiska
i ksywki nieletnich żądnych horroru. Rodzice
udają, że nic nie wiedzą i nauczyciele też uda−
ją, a potem gdy dochodzi do śmierci to niby
Policja winna – a winni są rodzice i nauczy−
ciele nie współpracujący z Policją. W wyniku
tej akcji przeprowadzonej przez funkcjonariu−
szy KPP w Ciechanowie młodzież, która trud−
ni się bojówkami dowiedziała się, że Policja
potrafi wmieszać się w te nieformalne grupy
i rozpędzić przemoc, że jednak Policja jest od
nich silniejsza o zdolna znakomicie zapanować
nad prawami dżungli. Akcja ta jest dowodem,
że Policja w Polsce jest sprawna, może ochro−
nić każdego Obywatela, ale należy z Policją
współpracować.
Ja nie pierwszy raz doświadczyłam sku−
tecznej i profesjonalnej pomocy ze strony Po−
licji i na moich oczach inni tez taką pomoc
otrzymują. Jestem w stanie publicznie podać
dowody i bronić Policji przed oskarżeniami.
Proszę przyjąć ode mnie wyrazy szczere−
go podziękowania i pochwałę dla pracy Poli−
cji w Ciechanowie i w Polsce.
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„Otwarte Komisariaty” to nazwa programu w ramach projektu PHARE ’99 Unii Europejskiej.
Na początek trzy komendy powiatowe Policji
z Mazowsza podjęły się akcji. Są to ośrodki w Prza−
snyszu, Pruszkowie i Łosicach. W siedzibie mazo−
wieckiej Policji dyskutowano, jak w praktyce ma
wyglądać program. Specjalnymi gośćmi byli poli−
cjanci z Holandii – Berd Levental i Ben de Brin. –
Jeszcze 5−6 lat temu mieliśmy podobne problemy,
jak w Polsce. Nasza Policja też skierowana była
„do wewnątrz”. Teraz jesteśmy czuli na to, jak nas
ocenia społeczeństwo – mówili Holendrzy.
Jak stwierdzili goście, holenderskie komisaria−
ty są otwartymi instytucjami. Nie ma krat, barier.

Tu zawsze można przyjść i porozmawiać z funk−
cjonariuszem. Również mentalność polskiej Poli−
cji już się bardzo zmieniła. – Tym niemniej będzie−
my dążyć do tego, by społeczeństwo nam bardziej
ufało. Bez dobrej relacji między Policja a miesz−
kańcami nie ma też i dobrej informacji o działaniu
przestępców – zauważył generał Zdzisław Marcin−
kowski Komendant KWP z/s w Radomiu.
Komendy powiatowe będą teraz musiały przebu−
dować nieco budynki tak, by zlikwidować niepotrzeb−
ne bariery. Obecny na spotkaniu wojewoda Antoni
Pietkiewicz stwierdził, że znajdą się pieniądze na prze−

REGULAMINOWE UMUNDUROWANIE POLICJANTA C.D.
Poniżej przedstawiam okoliczności, w których
policjanci są zobowiązani do noszenia poszcze−
gólnych rodzajów umundurowania. Wydaje się
celowym przypomnienie, że okoliczności te zo−
stały ściśle sprecyzowane w Rozporządzeniu i po−
winny być bezwzględnie przestrzegane przez
wszystkich policjantów.
1. Ubiór galowy lub wyjściowy ze sznurem galowym,
odznaczeniami, medalami i odznakami nosi się :
− w dni świąt państwowych,
− w czasie uroczystości wręczania sztandarów, or−
derów i odznaczeń, zaprzysiężenia, mianowania na
stopień i ślubowania policjantów,
− podczas innych ważnych uroczystości na polece−
nie Komendanta Głównego Policji, Komendantów
Wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz Komendan−
tów Szkół Policji.
Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach na lewej
stronie piersi z prawa na lewo, w kolejności określo−
nej przez akt prawny ustanawiający order lub odzna−
czenie. Ordery i odznaczenia państw obcych nosi się
w sposób określony przez te państwa, odpowiednio
po orderach i odznaczeniach polskich.
Ubiór wyjściowy ze sznurem galowym, z baretkami
orderów, odznaczeń i medali, gdy nie ma obowiązku
noszenia pełnych odznak, oraz z innymi odznakami
policjanci mogą nosić:
− podczas uroczystych przedstawień w teatrach, sa−
lach koncertowych i oficjalnych spotkań jeżeli w tym
zakresie nie zostały wydane inne decyzje,
− podczas uroczystości rodzinnych oraz w innych
okolicznościach, w których w środowisku cywilnym
przyjęty jest zwyczajowo strój wieczorowy, jeżeli
policjant występuje w umundurowaniu.
Policjanci noszą baretki wszystkich orderów i od−
znaczeń nadanych przez Prezydenta Rzeczypospoli−
tej Polskiej. Spośród pozostałych nosi się baretkę każ−
dego odznaczenia najwyższego stopnia.
Komendant Główny Policji, komendanci wojewódz−
cy (stołeczny) Policji oraz komendanci szkół Policji
mogą zarządzić noszenie ubioru galowego i wyjścio−
wego ze sznurem galowym również w innych oko−
licznościach niż określone uprzednio ustalając jedno−
cześnie obowiązek występowania z orderami, odzna−
czeniami, medalami i odznakami .
Ubiór wyjściowy bez sznura galowego nosi się :
− podczas wystąpień w charakterze przedstawiciela
Policji na oficjalnych spotkaniach lub uroczystościach,
jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w ubio−
rze wyjściowym ze sznurem galowym,
− przy meldowaniu się przełożonym po przybyciu
do nowej jednostki lub przed odejściem na inne sta−
nowisko służbowe,
− w czasie uczestniczenia w pogrzebach policjantów

lub pracowników z udziałem policyjnych asyst hono−
rowych.
Policjanci mogą nosić ubiór wyjściowy bez sznura
galowego w czasie pełnienia służby w :
− Komendzie Głównej Policji,
− szkołach i ośrodkach szkolenia Policji, jeżeli nie
występują w szykach zwartych i na placach ćwiczeń,
− jednostkach Policji, jeżeli pełnią służbę w pomiesz−
czeniach biurowych,
− jednostkach policji sądowej.
Ubiór służbowy nosi się w czasie wykonywania obo−
wiązków służbo−
wych w innych oko−
licznościach niż ze−
zwalające na nosze−
nie ubioru wyjścio−
wego.
Ubiór ćwiczebny
nosi się :
− w szkołach
i ośrodkach szkole−
nia Policji, w oddzia−
łach prewencji Poli−
cji, pododdziałach
antyterrorystycznych
Policji, na zajęciach szkoleniowych i ćwiczebnych,
− w czasie wykonywania zadań o charakterze spe−
cjalnym na polecenie kierownika jednostki organiza−
cyjnej Policji,
− w czasie szkolenia osób powołanych na ćwiczenia
do jednostek Policji.
Komendant Główny Policji może w przypadkach
szczególnie uzasadnionych zezwolić na noszenie
ubioru ćwiczebnego w czasie wykonywania obowiąz−
ków służbowych innych niż wymienione uprzednio.
Uprawnienie policjanta do zaopatrzenia w przedmio−
ty umundurowania powstaje z dniem mianowania
i wygasa z dniem zwolnienia ze służby w Policji .Po−
licjanci mianowani na stałe otrzymują przedmioty
umundurowania ubioru galowego, wyjściowego, służ−
bowego na własność, z wyjątkiem wydawanych wy−
łącznie w naturze.
Przedmioty umundurowania wydawane policjantom
w służbie kandydackiej i przygotowawczej stanowią
własność Policji, z wyjątkiem przedmiotów, które na
podstawie odrębnych przepisów przechodzą na wła−
sność użytkownika.
Okres używalności przedmiotów umundurowania
wydawanych w naturze przyjmuje się od dnia ich wy−
dania użytkownikowi. Okres używalności dystynkcji,
znaków identyfikacyjnych, wizerunków orła oraz od−
znaczeń rodzajów służb Policji równy jest okresowi
używalności przedmiotów umundurowania, do któ−
rych zostały one wydane.

budowy architektoniczne. Trzeba bowiem zbudować
w komendach portiernie, nowe przejścia dla poszko−
dowanych, osobne wejścia dla przestępców itd.
(tk)
Policjanci mianowani na stałe w przypadku zwolnie−
nia ze służby nie zwracają przedmiotów umundurowa−
nia, z wyjątkiem przedmiotów wydawanych w naturze.
Za przedmioty nie zwrócone zobowiązani są uiścić ich
równowartość według cen detalicznych obowiązujących
w dniu rozliczenia (za okres nie zamortyzowany).
Policjanci mianowani na okres służby przygotowaw−
czej w przypadku zwolnienia ze służby obowiązani są
zwrócić przedmioty umundurowania (z wyjątkiem
przedmiotów wydawanych jednorazowo) lub uiścić ich
równowartość według cen detalicznych obowiązujących
w dniu rozliczenia (za okres nie zamortyzowany).
Policjanci w służbie kandydackiej są obowiązani
zwrócić przedmioty umundurowania po zwolnieniu
z tej służby ,z wyjątkiem przedmiotów wydawanych
jednorazowo.
Obowiązki określone powyżej nie dotyczą rodzin
zmarłych policjantów.
Policjanci zwolnieni ze służby obowiązani są zwró−
cić wszystkie przedmioty ubioru ćwiczebnego lub
uiścić ich równowartość według cen detalicznych obo−
wiązujących w dniu rozliczenia (za okres nie zamor−
tyzowany).
Policjanci przenoszeni do innych jednostek Policji
zabierają ze sobą przedmioty umundurowania ubioru
galowego, wyjściowego, służbowego i ćwiczebnego.
Policjanci, którzy ze względu na budowę ciała nie
mogą dopasować gotowych przedmiotów umunduro−
wania, otrzymują na odpowiedni przedmiot tkaninę
w metrażu oraz zwrot poniesionych kosztów za szy−
cie i dodatki krawieckie.
Policjantom zawieszonym w czynnościach służbo−
wych wstrzymuje się na okres tego zawieszenia wy−
dawanie nowych przedmiotów umundurowania ubioru
galowego ,wyjściowego i służbowego, które należały
się im w związku upływem okresu używalności przed−
miotów dotychczas użytkowanych.
Policjanci zwolnieni ze służby po okresie zawiesze−
nia zobowiązani są rozliczyć się z przedmiotów umun−
durowania na zasadach podanych powyżej.
Policjantom w okresie urlopu bezpłatnego lub wy−
chowawczego trwającego powyżej 6 miesięcy nie
przysługuje zaopatrzenie mundurowe. Policjantom po
zakończeniu urlopu bezpłatnego lub wychowawcze−
go zalicza się na poczet należności przedmioty umun−
durowania, których okres używalności nie upłynął do
miesiąca rozpoczęcia tego urlopu.
Powyższe w sposób ogólny reguluje kwestie związa−
ne z obowiązkami i uprawnieniami policjanta dotyczą−
cymi umundurowania służbowego, przypomnienie za−
sad doboru poszczególnych zestawów umundurowania,
szczegółowego sposobu użytkowania przedmiotów
umundurowania policjanta wchodzących w skład ubio−
rów : galowego, wyjściowego, służbowego i ćwiczeb−
nego zostanie przedstawione w kolejnym artykule.
podinsp. Józef Słowiński
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
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EMERYCI I RENCIŚCI W OLSZYNCE
W dniach 3−4 marca b.r. z okazji Dnia Kobiet
i Dnia Seniora Zarząd Terenowy Emerytów i Renci−
stów NSZZP Siedlce zorganizował imprezę okolicz−
nościową w Ośrodku Wczasowym w Olszynce.
Uczestniczyło w niej 80 osób. 3 marca zarząd zorga−
nizował uroczystą kolację, na którą zaprosił kierow−
nictwo służbowe Komendy Wojewódzkiej Policji z/
s w Radomiu na czele z Panem Generałem Marcin−
kowskim i jego małżonką oraz Pana Przewodniczą−
cego ZW NSZZP woj. mazowieckiego Zbigniewa
Dąbrowskiego i pozostałych członków sekretariatu.
Pan Przewodniczący ZT Em. I Ren. NSZZP w Sie−
dlcach Zbigniew Ochnik bardzo serdecznie podzię−
kował Panu Generałowi Marcinkowskiemu i Panu
Przewodniczącemu za uczestnictwo w spotkaniu, miłą
atmosferę i organizację. Sami emeryci i renciści bar−
dzo wysoce ocenili samą organizację jak i poziom
przygotowania imprezy. Udział w imprezie kierow−
nictwa służbowego i związkowego został odebrany
przez nich jako pozytywny przejaw życzliwości w sto−
sunku do tych, którzy zakończyli aktywność zawo−
dową. Najbardziej przekonywującym dowodem na to,
że impreza w Olszynce była udana w każdym wzglę−
dzie jest fakt, że podobne spotkanie Zarząd terenowy
planuje zorganizować w czerwcu. Muszę dodać, że
w czasie trwającej imprezy Seniorzy i Kobiety otrzy−
mali okolicznościowe prezenty.

Zarząd Terenowy NSZZP przy KPP Wołomin
Przewodniczący: Dariusz Ściubidło
Wiceprzewodniczący: Dorota Cyma – Końska
Sekretarz: Andrzej Królikowski
Skarbnik: Robert Oleszczuk

Zarząd Terenowy NSZZP
przy KPP Wołomin skupia
w swoich szeregach 120 człon−
ków. Przy ZT działa również
Koło Emerytów i Rencistów
Policji. Aktywni członkowie
Zarządu Terenowego NSZZP
w Wołominie postawili sobie
za główny cel wypełnianie w jak największym
stopniu i ja najlepiej zadań statutowych wobec
swoich członków, jak również wobec Policjan−
tów nie będących członkami związków. Policjan−
ci KPP Wołomin (wszyscy) mają zapewniony
bezpłatny wstęp na basen raz w tygodniu. Udo−
stępniona jest siłownia, z której korzystają poli−

Zarząd Terenowy Emerytów i Rencistów NSZZP
w Siedlcach powstał późno bo dopiero 21.09.1998r.
Zapoczątkował ilością 60 członków, a obecnie liczy

już 380 członków. Chociaż działa dopiero 2,5 roku
może pochwalić się wieloma osiągnięciami w swo−
jej działalności związkowej. Od 2001r. prowadzi
działalność gospodarczą, wypracowane zyski prze−
znacza na organizację różnego rodzaju spotkań oko−
licznościowych, integracyjno−rozrywkowych, wy−
jazdy autokarowe na wycieczki turystyczne i pomoc
finansową dla swoich członków. Uważam, że w po−
zostałych komendach emeryci i renciści również po−
winni zakładać Zarządy terenowe i integrować swo−
je środowisko.
Anna Walczak

cjanci również bezpłatnie. Zarząd Terenowy
Związków w Wołominie, aby zintegrować śro−
dowisko policyjne organizuje wycieczki krajo−
znawcze po Polsce oraz krajach ościennych.
Byliśmy już w Krakowie i okolicach, zorganizo−
wany został wyjazd sylwestrowy w góry, zwie−
dzaliśmy również zabytki Czeskiej Pragi. W wy−
cieczkach tych uczestniczą oprócz policjantów
również cywilni pracownicy oraz mieszkańcy
Wołomina i gminy nie związani pracą z Policją,
ale mający z naszym środowiskiem bardzo do−
bre kontakty. Organizujemy corocznie dla na−
szych dzieci „Zabawę Mikołajkową”, na której
dzieci otrzymują okolicznościowe paczki. Orga−
nizowany jest również Dzień Dziecka z różnymi
atrakcjami np. w ubiegłym roku zorganizowany
był wyjazd do PKiN w Warszawie na koncert
Dzieci dzieciom. Członkowie Prezydium ZT ak−
tywnie uczestniczą w życiu komendy. Pomaga−
my w rozwiązywaniu trudnych problemów z ja−

Widać coraz większą integrację
O kilka słów komentarza
poprosiliśmy Komendanta
Wojewódzkiego Policji z/s
w Radomiu, nadinsp. Zdzisława
Marcinkowskiego
− Jestem bardzo zadowolony z tego, że
tak dobrze rozwija się rozpoczęty proces
integracyjny w ramach Mazowsza. Lepiej
współpracują ze sobą już nie tylko poszcze−
gólne jednostki powiatowe, ale następuje
również coraz lepsza integracja emerytów
i rencistów. Widać wyraźną identyfikację
z Mazowszem i z Garnizonem Mazowiec−
kim Policji. Zawsze wspierałem wszyst−
kie działania mające na celu zawiązywa−
nie tych “nici”, pozwalających na identyfi−
kowanie się policjantów, emerytów i oczy−
wiście ich bliskich, jako jednej, wielkiej
“rodziny policyjnej”. Musimy być taką “ro−
dziną”, bo to pomaga nie tylko funkcjona−
riuszom na emeryturze, ale również dobrze
wpływa na policjantów w służbie. Zawsze
będę uczestniczył w takich spotkaniach,
a nasze ośrodki w Wildze i w Olszynce są
do dyspozycji naszych emerytów.

kimi boryka się dziś nie tylko nasza komenda,
ale Policja w całym kraju. Jako przewodniczący
ZT uczestniczę we wszystkich naradach służbo−
wych. Kontakt związkowców z Komendantem
Powiatowym pomaga nam w realizowaniu na−
szych celów i założeń. W zamian my również
staramy się pomóc Komendantowi na miarę na−
szych możliwości w realizacji zadań służbowych.
W naszej działalności związkowej mamy rów−
nież sojuszników we władzach samorządowych
zarówno powiatowych jak i miasta Wołomin.
Aby wypełniać cele statutowe podjęliśmy dzia−
łalność gospodarczą. Prowadzimy kursy nauki
jazdy w zakresie kat. B. W roku 2000 prowadzo−
ne były kursy pracowników ochrony mienia I−
go stopnia. Zajmujemy się również holowaniem
pojazdów oraz prowadzimy parking depozyto−
wy. Uzyskane środki z tej działalności zgodnie
ze Statutem Związku przeznaczamy w całości na
realizację zadań jakie wyżej przedstawiłem.
Dariusz Ściubidło.

PODZIĘKOWANIA
Z bezpieczeństwem jest podobnie jak ze zdrowiem i powietrzem.
Nie zauważamy gdy jest, dopiero gdy ich zabraknie, dostrzegamy
jak trudno bez nich żyć. Już od dłuższego czasu słyszałem o licz−
nych włamaniach i kradzieżach w naszym mieście. Nie pomyślałem
nawet przez moment, że mój dom może już być na celowniku. Grom
strzelił w biały dzień 12 lutego. Gdy zadzwonił telefon i powiedzia−
no mi o włamaniu w pierwszym odruchu pomyślałem, że telefon jest
żartem. Niestety to nie był kawał. Potem potoczyło się wszystko jak
w filmie. Z natury jestem spokojny, ale nogi moje ugięły się. To może
wydawać się przesadzone, ale dopiero widok Policji, rozmowa z Nimi
spowodowała, że mogłem zebrać myśli i zacząłem logicznie myśleć.
Znam Ich od lat, nieraz miałem Im za złe, że ścigają za prędkość, ale
nie zdawałem sobie sprawy jak bardzo może ucieszyć Ich widok.
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Przyjechali momentalnie jakby był to napad na bank. Spokojnie i meto−
dycznie zaczęli śledztwo. Zabezpieczyli ślady, fachowo wypytując mnie
o pozornie błahe zdarzenia, zbierali dane, kto u nas w domu bywał, kto
odwiedzał naszego syna. Widziałem jak w Ich głowach rysuje się obraz
sprawców. Zlepiali nowe dane z wcześniej znanymi faktami. Czuć było
ich profesjonalizm. Wtedy uświadomiłem sobie, że bez tych naszych
„glin”, trudno byłoby rozwikłać problem. Po nitce do kłębka. W ciągu
24 godzin włamywacze byli już w areszcie. Za zasługą Policji poczułem
się bardziej bezpieczny.
Dlatego muszę powiadomić o tym osiągnięciu Pana Komendanta.
Przecież każdy człowiek musi być dowartościowany. Dowartościowują
pochwały, nie te puste, nie na pokaz, a szczere i prawdziwe. Dlatego od
dziś „czapki z głów Panie i Panowie” na widok Policji z Żuromina.
(nazwisko autora do wiadomości redakcji )

NSZZ P

Zarząd Terenowy NSZZP
w Makowie Mazowieckim
Przewodniczący: Janusz Kniżewski
Wiceprzewodniczący: Włodzimierz Nianałtowski
Skarbnik: Marek Szempliński
Członek ZT: Grzegorz Załęski
Członek ZT: Radosław Nienałtowski
Stan kadrowy KPP w Makowie Mazowieckim
liczy 74 etaty. W terenowej organizacji jest aktu−
alnie 51 członków. Organizacja powstała w 1997r.
przy wydatnej pomocy ówczesnego Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP w Ostrołęce i zastępcy
komendanta podinsp. Marka Bronowicza.
W chwili powstania było nas 21. Systematyczna
praca Zarządu doprowadziła do zwiększenia licz−
by związkowców.
Od momentu powstania naszej organizacji
pierwszym głównym celem było załatwianie
spraw kadrowych. Doprowadziliśmy do wyelimi−
nowania istniejących przypadków wykonywania
zadań przez część policjantów niezgodnie z ist−
niejącą sytuacją etatową. Praktycznie z marszu
włączyliśmy się w szereg prac związanych ze stro−
ną finansową, kadrową i socjalną policjantów.
Nasze działania zmierzają obecnie do poprawy
warunków pracy naszych kolegów i koleżanek.
Staramy się być obecni przy podejmowaniu de−
cyzji kadrowych, finansowych i wszystkich in−
nych związanych z naszymi policjantami przez
kierownictwo tutejszej jednostki. W tym miejscu
należy jednak nadmienić, że o ile wcześniejsza
współpraca układała się w miarę dobrze i popraw−
nie, tak obecnie występują znaczne rozbieżności.
Nie zawsze postrzegani jesteśmy jako liczący się
w rozmowach partner. Czy w takiej sytuacji nasi
członkowie mogą obdarzyć Zarząd pełnym za−
ufaniem??? Ponadto dużym utrudnieniem w pra−
cy Zarządu w tak małych jednostkach pozostaje
zależność służbowa policjantów, co bardzo czę−
sto wpływa na jakość załatwianych tematów.
Zarząd Terenowy pomimo posiadania skrom−
nych środków finansowych od chwili powstania
corocznie organizuje paczki i zabawy choinko−
we dla dzieci. Pokrywamy większość związanych
z tym kosztów. Te zabawy choinkowe weszły już
na stałe do naszego kalendarza działań. Od 1999r.
dzięki naszym staraniom doszło do prawnego roz−
wiązania kwestii ubezpieczeń policjantów w za−
kresie odpowiedzialności cywilnej w służbie.
Całość tych zagadnień obsługuje Zarząd. Odpo−
wiadamy na apele z prośbą o niesienie pomocy
innym policjantom w wypadkach losowych z ca−
łego kraju. Pomagamy naszym członkom w spra−
wach nie tylko „ czysto zawodowych”. Pomimo
różnych przeciwności będziemy wykonywać to
dalej. Chcemy poprzez nasze przedsięwzięcia
doprowadzić do podjęcia działań zmierzających
do poprawy sytuacji socjalnej w naszej KPP. Te−
raz pomieszczenia w naszej jednostce z uwagi na
stan techniczny obiektu mówiąc oględnie wyglą−
dają ubogo. Mimo trudnej sytuacji finansowej
chcemy poprzez inicjatywy Zarządu doprowadzić
do wypłacania należności finansowych należnych
policjantom w określonych prawem terminach,

a dotyczy to w szczególności dofinansowań do
urlopów, popularnego tzw. malowania itp.
Wiadomo, że nie zawsze jak przedstawiliśmy
wyżej, praca Zarządu daje wszystkim pełną sa−
tysfakcję. Jednak nie wszystko jest możliwe do
wykonania od strony Związku. Trzeba do wspól−
nego celu dążyć jako całość. Na koniec trzeba
zauważyć, że policjant wykonujący ogrom za−
dań musi mieć takie, jak w każdym innym za−
wodzie, stworzone stosowne zaplecze i my jako
Związki Zawodowe chcielibyśmy je w przyna−
leżnej nam części stworzyć. Nie będziemy tego
ukrywać – w naszych poczynaniach liczymy na
daleko idącą pomoc od wszystkich policjantów,
nie tylko związkowców. Jak widzimy Zarząd
Terenowy NSZZP w Makowie Mazowieckim
mimo braków finansowych chce pomagać poli−
cjantom, chce w pełni współpracować z kierow−
nictwem służbowym w Makowie Mazowieckim
, ponieważ widzi współpracę z kierownictwem
służbowym w wielu innych Zarządach Tereno−
wych i w Zarządzie Wojewódzkim NSZZP. Jed−
nak obecny Komendant Powiatowy Policji
w Makowie Mazowieckim nie chce współpra−
cować z Zarządem Terenowym w swojej jedno−
stce. Przykładem tego jest fakt, iż w grudniu ub.
Roku zmienił warunki pracy i płacy Przewod−
niczącemu Zarządu Terenowego w Makowie
Mazowieckim Januszowi Kniżewskiemu co jest
niezgodne z art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia
23.05.1991r. o związkach zawodowych. Pan
przewodniczący ZT napisał odwołanie do Pana
Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Ra−
domiu i Pan Komendant uchylił decyzję Pana
Komendanta Powiatowego i zwrócił ją do po−
nownego rozpatrzenia wskazując na uchybienia
w postaci uzyskania zgody zakładowej organi−
zacji związkowej. Wówczas Pan Komendant
Powiatowy zwrócił się z pismem nr PM−SKP−
1022/2001 z dnia 28.02.2001r. do zarządu Wo−
jewódzkiego NSZZP woj. mazowieckiego
z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę warun−
ków pracy st. sierż. Januszowi Kniżewskiemu
i możliwość zwolnienia go ze stanowiska poli−
cjanta Komisariatu Policji w Czerwonce i mia−
nowanie go policjantem zespołu Patrolowo – In−
terwencyjnego Sekcji Prewencji KPP w Mako−
wie Mazowieckim. W dniu 28−29.03.2001r. ob−
radował zarząd Wojewódzki NSZZP woj. ma−
zowieckiego, który w powyższej sprawie pod−
jął następującą uchwałę:
UCHWAŁA NR 6/2001
Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. ma−
zowieckiego.
Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. mazowiec−
kiego z/s w Radomiu, na podstawie art. 32 ust.
2 Ustawy z dnia 23.05.1991r. o związkach za−
wodowych (Dz. U. nr 55 poz. 234) postanowił
nie wyrazić zgody na zmianę warunków pracy
i płacy kol. Januszowi Kniżewskiemu – prze−
wodniczącemu Zarządu Terenowego NSZZP
przy KPP w Makowie Mazowieckim i członko−
wi Zarządu Wojewódzkiego NSZZP z/s w Ra−
domiu.

UZASADNIENIE
Zarząd Wojewódzki został na posiedzeniu
w dn. 28.03.2001r. zapoznany z pismem nr PM−
I−SKP−1022/2001 z dnia 28.02.2001r. Komen−
danta Powiatowego Policji w Makowie Mazo−
wieckim w sprawie zmiany warunków pracy kol.
Januszowi Kniżewskiemu oraz z wyjaśnieniami
złożonymi przez zainteresowanego i na tej pod−
stawie stwierdza:
1. Sprzeczności pomiędzy stwierdzeniami
zawartymi w w/w piśmie, a wyjaśnieniami kol.
Kniżewskiego poddają w wątpliwość szczerość
troski Pana Komendanta o dobro kol. Przewod−
niczącego, bo jak pogodzić choćby taki fakt, że
kol. Kniżewski cyt.”uczestniczył na bieżąco nad
pracami związanymi ze zmianami strukturalny−
mi... nic bez jego wiedzy i aprobaty nie było ro−
bione... koniec cytatu, najpierw zaaprobował
zmianę warunków pracy, a potem natychmiast
się z tym nie zgodził, składając odwołanie.
Te fakty poddają w wątpliwość prawdziwość
tego, iż kol. Kniżewski uczestniczył w jakich−
kolwiek pracach związanych ze zmianami struk−
turalnymi co gwarantuje mu w/w ustawa o związ−
kach zawodowych.
2. Dotychczas byliśmy przekonani, że obsa−
da stanowiska dzielnicowego podlega ocenie
przełożonego, a nie wójta bo przy różnych lo−
kalnych układach może dzielnicowy być komuś
niewygodny, szczególnie gdy karze kogoś z ro−
dziny.
3. Uważam, że Pan Komendant jako przeło−
żony kol. Kniżewskiego doskonale wie, iż śred−
nie wykształcenie uzyska on już w miesiącu
kwietniu. Wie również o jego sytuacji rodzinnej,
bo sam przyznawał mu zapomogi. Cieszymy się,
że podał nam wysokość dodatków w plutonie
patrolowym szkoda, że nie podał wysokości do−
datków policjantów byłych w Komisariatach.
4. Wydanie kol. Kniżewskiemu rozkazu
o zmianie warunków pracy bez opinii organiza−
cji zakładowej uważamy za ewidentne narusze−
nie ustawy o związkach zawodowych, a wsty−
dem jest, że w trybie odwoławczym przełożony
musi zwracać uwagę Komendantowi Powiato−
wemu na nieznajomość przepisów.
Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości nie doj−
dzie do takich incydentów.
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
NSZZP woj. mazowieckiego
Zbigniew Dąbrowski
OGŁOSZENIE
Uprzejmie informujemy, że KWP z/s w Ra−
domiu wspólnie z Zarządem Wojewódzkim
NSZZP KWP organizuje dla dzieci w wieku 9−
14 lat kolonie letnie w OW „Olszynka” koło Bia−
łobrzegów:
I turnus: 26.06 – 09.07.2001r.
II turnus: 12.07 – 25.07.2001r.
III turnus: 31.07. – 13.08.2001r.
Koszt pobytu wynosi 540 zł. KWP z/s w Ra−
domiu dofinansowuje do każdego skierowania
kwotę 150 zł, natomiast NSZZ Policjantów dla
dzieci swoich członków kwotę 150 zł. Zgłoszenia
chętnych przyjmuje oraz dodatkowych informacji
udziela pani E. Skóra tel. 29 – 80, fax 36 – 35
W programie kolonii – nauka pływania!
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Mundur na wieszaku

Czas upływa nieubłaga−
nie i znów jesteśmy razem. Witam wędkarzy, na−
szych sympatyków i szukających natchnienia twór−
czego.
Zrobiło nam się ładnie, anomalie pogodowe
zdają się zmierzać we właściwym dla nas kierun−
ku i radzę to wykorzystać. Sugerując się zjawi−
skami pogodowymi roku ubiegłego przewiduje,
że maj i czerwiec mogą być niezłe, a później może
być różnie. Jak tak dalej pójdzie wejdziemy szyb−
ko w dwie tylko strefy klimatyczne. Trzeba być
jednak dobrej myśli. Wystarczy, że rybom się za−
kręciło „pod sufitem”, my starajmy się opanować,
lecz bądźmy czujni, zwłaszcza niektórzy z nas.
W poprzednim numerze podano mylną (choć
nie do końca) informację. Spotkanie założyciel−
skie koła wędkarskiego miało odbyć się w KMP
a nie w KWP. Spotkanie doszło do skutku, ale
koła nie założono ze względu na oszałamiająco
wprost małą frekwencję. Następne podejście
w kwietniu. Dla miejscowych 4 kwietnia na ul.
Daszyńskiego 3 (osiedle Akademickie) w Rado−
miu wystartował tandem Ludwicki – Kowalski
pod wspólna nazwą Viking. Mowa tu oczywiście
o największym chyba w Radomiu sklepie węd−

karskim (powierzchnia wystawowa 178m2). Wła−
ściciele: Piotr Kowalski i Maciej Ludwicki za−
częli z rozmachem. Asortyment jest szeroki. Sa−
mych zanęt jest 175 rodzajów, haczyki, żyłki, spła−
wiki. Wędziska i kołowrotki raczej w średniej kla−
sie ze względu na kieszeń przeciętnego wędka−
rza. Hasłem przewodnim sklepu jest: „Na żywych
przynętach nie zarabiamy”. Warto zajrzeć i do−
pytać o szczegóły.
Wracamy do spinningu. Różne szkoły i mi−
strzowie wędki klasyfikują różnie sprzęt spinnin−
gowy. Osobiście uważam, że ten sprzęt jest do−
bry, który dobrze leży w ręce. Spinning z istoty
rzeczy wymusza na wędkarzu wykonanie kilku
setek rzutów w czasie jednej wyprawy, a zatem
wykorzystywany sprzęt musi bezwzględnie spe−
łniać kilka podstawowych warunków:
− wędzisko i kołowrotek muszą tworzyć jedną
całość
− do delikatnego kija i niewielkiego kołowrot−
ka trudno dopasować żyłkę o grubości powyżej
0,30 mm
− długość kija jest determinowana warunkami
łowiska
Należy otwarcie powiedzieć, że nie ma uni−
wersalnego kija spinningowego. Można oczywi−
ście łowić okonki sztywną pałą o ciężarze 0,5 kg,
ale czy będzie to miało wówczas sens? Nie ule−
gajmy złudzeniom, że wytwórca podający na
blanku zakres ciężaru wyrzutowego od 10 do 80
gram jest rzetelny.
W zasadzie spinningiści (przynajmniej ci, któ−
rych znam) dzielą się na 2 grupy. Pierwsza z nich

NIE PIJ KUBA DO JAKUBA
Znane napoje rozgrzewały Polaków od daw−
na, bez trudu trafiając do wszystkich stanów i za−
wodów. Nie brakowało nigdy ani w pałacach, ani
w szlacheckich izbach, ani też pod strzechami
wszelkich szmirusów i kirusów, trąbochlajów
i kwartopijców, haustołyków i sączykuflów, doli−
gardeł i moczymord, rycerzy pod wiechą i face−
tów pod dobrą datą, ululanych i jeszcze wczoraj−
szych. Jedni dyskretnie wąchali korek, inni dawali
sobie tego ducha czy po prostu w gaz, a jeszcze
inni zalewali ze smętnymi minami robaka, roz−
tkliwiali się do łez, że rybka chce pływać, czcili
matuchnę, kurowali się na zapas odgrypiaczami,
szli na kielicha albo moczyli mordę, płukali zęby,
psuli szkło, truli wódę czy urzynali się w sztok,
w pestkę, w trupa. To wszystko piło się na zdro−
wie lub nawet z Panem Bogiem, wychylało łyk−
tus – benedyktus czy nasze kawalerskie, albo też
wznosiło toasty za piękne panie. Trudno tu wy−
mienić wszelkie te nazwy gorzałki powstałe w cią−
gu wielu epok, nie rozmijając się nigdy z prawdą.
Piliśmy węgrzyny, małmazje, miodki, gorzałkę.
Piliśmy je z flasz, flaszeczek, beczułek i antałków.
Lała się gorzałka strumieniami... Jeszcze roz−
brzmiewa pieśń przejęte od braci szlacheckiej:
Gospodarzu nasz, czy nasz to nie znasz?
Gospodarzu nasz, czy nam wina dasz?
Gospodarzu, wina mało,
Cośmy pili – wyszumiało...
Gospodarzu nasz, czy nam wina dasz?
Nikt już dziś jednak uroczyście nie rozbija
o swą głowę pucharu (choć głowy są nader czę−
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sto rozbijane!) i nie słychać już o kawaleryjskiej
„szabli”: trzeba wychylić wszystkie kieliszki usta−
wione wzdłuż naszej ukochanej broni. Zmieniły
się obyczaje, co jednak nie znaczy, że pięknie wy−
trzeźwieliśmy. Ciągle jeszcze góral Bałuckiego nie
przestaje żałować hal, a tu i ówdzie rozlega się:
„Pije Kuba do Jakuba...” nie trzeba chyba tłuma−
czyć, że ten Kuba i reszta powinni pić mniej.
Artykuł zamieszczamy mając na uwadze Świę−
ta Wielkanocne oraz fakt, że za prowadzenie po−
jazdu po pijaku można iść do więzienia. Jest on
też odpowiedzią na polemikę Szanownego Felie−
tonisty „Głosu” – Kolegi Adasia „Stalkera”, któ−
ry w ostatnim numerze zastanawiał się dlaczego
w świątecznym numerze z grudnia ub.roku zamie−
ściłem fraszki o ochlaju, łącznie z tą o tytule „Po−
jednanie”: Opłatkiem się połamiemy – potem mor−
dy obijemy. To nie jest czarny humor, Kolego
Adasiu! A co do innych kwestii z felietonu to dzię−
kuję za wierszyk – zgrabny, ale naiwny w treści
i formie. Chcę też powiedzieć, że:
Inspektorat nie szlocha,
że go nikt nie kocha!
Myślę, że Policja też nie będzie nigdy szlo−
chać z powyższego powodu. Nie jest bowiem też
do kochania.
Chcę serdecznie podziękować Pani Krystynie
Budzianowskiej z Warki, z której opracowania
o polskiej skłonności do picia (pod tym samym
tytułem) skorzystałem popełniając ten artykuł.
Brawo Pani Krystyno!
podinsp. Marian Frąk

dysponuje 3 kijami. Druga to kolekcjonerzy – dys−
ponują kilkunastoma kijaszkami i są przygotowa−
ni na wszystkie potencjalne sytuacje nad wodą.
Ja zwykle do spinningu zabieram się z 2 wędzi−
skami. Jedno o ciężarze wyrzutowym do 10g,
a drugie 10−40g. Pozwala mi to być w pewnym
sensie niezależnym i przygotowanym na spotka−
nie z okoniem, kleniem, jaziem, szczupakiem i san−
daczem. Kij spinningowy powinien być nakłada−
ny (teleskop raczej odpada) i lekki. Przelotki wy−
sokiej jakości. Pamiętajmy, że istotą spinningu jest
wyrzucanie przynęty i ściąganie jej w sposób mak−
symalnie przypominający ruchy ryby. Przy dobrym
kiju przelotki nie strzępią żyłki, a ruchy przynęty
w wodzie odczuwa się na rękojeści blanku. Od bie−
dy można posługiwać się jednym kijem o cięża−
rze wyrzutu w granicach 5 – 20 g o akcji raczej
szczytowej, ale tylko w przypadku, gdy spinning
traktujemy z „przymrużeniem oka” i raczej uzu−
pełniająco. Uniwersalną długością jest 2,7 m, choć
mnie najlepiej wędkuje się kijem 2,4 m.
Na długość wędziska wpływa w sposób za−
sadniczy kilka szczegółów. Są nimi: dostęp do
wody, zwieszające się nad głową gałęzie oraz to,
czy wędkujemy z pomostu lub łodzi. Dysponu−
jąc łodzią mamy szansę dopłynięcia do rejonu
połowu, a zatem rzuty nie muszą być tak dalekie
jak z brzegu czy pomostu, a zatem kij może być
nieco krótszy.
O tym jednak i o innych detalach w następ−
nym odcinku naszej rybo – nowelki.
Maj coraz bliżej, więc niebawem chyba już
na ryby?
Stalker

GRAMY W SZACHY
W poprzednim numerze „Głosu” zamieściliśmy
studium: Białe – Kf3 i piony: d6, f4, g5 i h2, Czar−
ne – Kh4 i piony: d7, e6, h3, h5 i h7 – białe zaczy−
nają i wygrywają. Oto rozwiązanie tego studium:
1. f5! (czarne muszą bić, gdyż inaczej nastąpiłoby
2. fe6 z rychłym dorobieniem Hetmana i wygra−
ną!) ef5 2. g6! Hg6 (tu czarne też muszą bić z oba−
wy przed dorobieniem Hetmana) 3. Kf4! G5+ 4.
K:f5 g4 5. Kf4 g3 6. hg3 mat! Bardzo pouczająca
końcówka pionowa! Kto otrzymuje nagrody za
rozwiązania zadań z numerów I kwartału (styczeń
– marzec) podamy dopiero w maju 2001r.
W tym numerze kolejne zadanie typu studium
– trochę niełatwe do rozwiązania, ale w okresie
świątecznym warto popróbować. Autor tego za−
dania swego czasu otrzymał za nie w konkursie
nagrodę specjalną. Zadanie jest również bardzo
pouczające dla szachistów. Jak zremisować kiedy
dwa gońce białych pod biciem, a czarne mają wol−
nego piona zdążającego do przemiany? Jednak
można! Proszę podać jak. Jak zawsze nagroda za
poprawne rozwiązania (z losowania).
Białe za−
czynają i remi−
sują.
Wszystkim
miłośnikom
szachów życzę
We s o ł y c h
Świąt!
podinsp.
Marian Frąk

Mundur na wieszaku

SPORT
III TURNIEJ INTEGRACYJNY
POLICJANTÓW W PIŁCE NOŻNEJ
HALOWEJ PŁOCK 2001r.
W Płocku w dniu 03.03.2001r. odbył się III Halo−
wy Turniej Policji w Piłce Nożnej Halowej. Spory suk−
ces sportowy w tej imprezie odniósł zespół Komendy
Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. Reprezentacja
KWP wywalczyła wśród 15 drużyn dobre IV miejsce.
Drużyna radomskich policjantów została rozloso−
wana do grupy eliminacyjnej razem z reprezentacja−
mi KWP Łódź, KPP Gdynia, KPP Kozienice oraz dru−
żyną reprezentującą Urząd Skarbowy w Płocku.
W pierwszym meczu nasza reprezentacja pokonała IS
Płock 2:0, następnie KWP Łódź 1:0, zremisowała 1:1
z KPP Gdynia oraz wygrała 1:0 z KPP Kozienice.
Radomscy policjanci z 10 punktami zajęli I miejsce
w swojej grupie eliminacyjnej.
W grupie półfinałowej radomianie pokonali KMP
Płock 2:0 oraz zremisowali z drużyną reprezentującą
sponsora turnieju „Oldboys” Sierpc 0:0 i zajęli II miej−
sce w grupie półfinałowej tylko przez to, że „Oldboys”
Sierpc pokonał KMP Płock 3:1 i miał więcej strzelo−
nych bramek.
W meczu o trzecie miejsce drużyna KWP Radom
przegrała 1:2 z KPP Garwolin i zajęła ostatecznie IV
miejsce, za które otrzymała okazały puchar.
W finale spotkały się zespoły reprezentujące spon−
sorów turnieju. Drużyna „Kasztelan” Sierpc pokona−
ła „Oldboys” Sierpc 1:0 i zajęła I miejsce.
Skład drużyny KWP z/s w Radomiu:
Paweł Płatos – Wydział Kadr i Szkolenia
Sebastian Nadolski – Wydział Kadr i Szkolenia
Wojciech Krycia – Wydział Kryminalny
Artur Korycki – TO
Marcin Dolega – KMP Radom
Sergiusz Tolik – SPPP Radom
Tomasz Kwiecień – TO
Radosław Jaskulski – PG
Jerzy Bator – Wydział Prewencji
Mimo zajęcia „tylko” IV miejsca drużyna KWP
z/s w Radomiu pozostawiła w Płocku po sobie dobre
wrażenie, co stanowi dobra promocję naszej Komen−
dy i miasta. W opiniach wielu obserwatorów i kibiców
to nasza reprezentacja powinna wygrać ten turniej.
Paweł Płatos

CUDOWNI CHŁOPCY
− to film 2001 roku. „Cudowni chlopcy”
zostali nominowani do Złotych Globów
2001 w następujących kategoriach: najlep−
szy film, najlepszy aktor (Michael Douglas),
najlepszy scenariusz (Steve Kloves), najlep−
sza piosenka (Bob Dylan „Things Have
Changed”).
Reżyseria: Curtis Hanson
Scenariusz: Steve Kloves
Muzyka: Christopher Young
Obsada: Michael Douglas, Tobey Ma−
guire, Frances McDormand, Katie Holmes,
Robert Downey Jr.
Czyżby szykował się kolejny Oscar dla
Michaela Douglasa? W 1988 roku Douglas
dostał tę drogocenną statuetkę za kreację re−
kina giełdowego w obrazie Olivera Stone’a
„Wall Street”. Tam był przystojnym, dobrze

TO JEST KINO!
ubranym i wiedzącym, co chce w życiu osią−
gnąć biznesmenem.
A w „Cudownych chłopcach”? Cóż, Do−
uglas, jako Grady Trip, 50−letni brytyjski
profesor angielskiego ma wiele problemów,
z którymi musi sobie poradzić w ciągu jed−
nego weekendu: nieukończona powieść (nie
napisał nic od czasu swojego wielkiego be−
stselleru sprzed 7 lat!), skradziony samo−
chód, zamordowany psiak przełożonego,
student o skłonnościach samobójczych,
żona, która się wyprowadziła, kochanka
w ciąży. A przy tym profesorek wygląda jak
„ostatnia sierota”, kiedy po przebudzeniu
wychodzi na taras ubrany w szlafrok żony
w różowe różyczki, w przydeptanych kap−
ciach, we włosach, które już nie pamiętają
kiedy było „wash and go” i przypala traw−
kę. Widok człowieka żałosny, ale za to jaka
kreacja aktorska!!! Młodzi aktorzy nie po−
zostają w tyle. Tobey Maguire (wspaniałą
kreację stworzył w nagrodzonym w tym
roku dwoma Oscarami filmie „Wbrew re−
gułom”) ma nie tylko wspaniałe środki ak−
torskie, ale i prawdziwy talent. Uwielbiana
przez nastolatki i nastolatków Katie Holmes
jest równie piękna jak i przebiegła. Przeko−
miczna jest też rola Roberta Downey Jr−a,
który w „Cudownych chłopcach” gra agen−
ta profesora Trippa. No i Frances McDor−

ŚWIĘTY DYM
Najlepszy film o facecie, który zginął od
swojej własnej broni – ku przestrodze!
Reżyseria: Jane Campion
Scenariusz: Jane Campion, Anna Campion
Muzyka: Angelo Badalamenti
Obsada: Kate Winslet (Titanic), Harvey Ke−
itel (Pulp Fiction), Pam Grier, Sophie Lee, Tim
Rogers, Daniel Wyllie, Julie Hamilton
Kate Winslet gra Ruth Barron, piekną mło−
dą Australijkę, która w poszukiwaniu egzotycz−
nych doznań udaje się w podróż do Indii i wsią−
ka w świat zupełnie inny od tego, w którym żyła
dotychczas. Jej rodzina wyobraża sobie najgor−
sze rzeczy, więc stara się uwolnić dziewczynę
z duchowej władzy pewnego charyzmatyczne−
go, religijnego guru. Ma im w tym pomóc „fa−
chowiec” PJ Waters (Harvey Keitel). Jednak za−
miast dać się zawrócić na właściwą drogę Ruth
owija sobie PJ’a wokół palca, a wszystko dzię−
ki swojemu seksapilowi i inteligencji.
Harvey Keitel miał już okazję grać z dużo
młodszymi od siebie partnerkami, ale duet Ke−
itel – „Wściekły pies” i Winslet – piekna Lady
z „Titanica” jest niepowtarzalny. No cóż, Ke−
itel zagrał tu przecież u tej samej reżyserki,
która zrealizowała nagrodzony licznymi Osca−
rami „Fortepian”, w którym Keitel wystąpił u
boku Holly Hunter.
Po premierze „Świętego dymu” w USA
krytycy pisali o filmie: błyskotliwy,
bezkompromisowy, triumf.

KRÓL ŻYJE

mand. Film „Cudowni chłopcy” daje nam
nóstwo zabawnych sytuacji, ale przede
wszystkim wiele dających do myślenia wy−
darzeń i sentencji. Dodatkowym atutem fil−
mu jest wspaniała ścieżka dźwiękowa, na
której można znaleźć wpadające w ucho pio−
senki Boba Dylana, Leonarda Cohena i Van
Morrisona.

KONKURS
Kolejni nagrodzeni w naszym konkursie
to: Magdalena Leśniak – KPP Żyrardów
oraz Barbara Zamkowska i Małgorzata Pry−
giel − KWP z/s w Radomiu
Kolejne filmowe pytanie brzmi:
1. Za jaką rolę Julia Roberts otrzymała
Oscara?
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlo−
sujemy dwie nagrody ufundowane przez VI−
SION!!!

Jest to czwarty z kolei film, który otrzymał
certyfikat DOGMA ’95. Za swoją kreację w tym
filmie Rohmane Bohringer dostał nagrodę w ka−
tegorii: najlepsza rola żeńska podczas filmowe−
go festiwalu w Tokio w 2000r.
Reżyseria: Kristian Levring
Scenariusz: Kristian Levring, Anders Tho−
mas Jensen
Obsada: Miles Anderson, Rohmane Boh−
ringer, Bruce Davison, Brion James, Jennifer
Jason Leigh
W środku afrykańskiej pustyni psuje się auto−
bus z kilkunastoma pasażerami. Kierowca pomy−
lił trasy, benzyna się skończyła, a do najbliższych
osad ludzkich jest kilka dni drogi na piechotę.
Jeden z uczestników „wycieczki” zaprawiony
w wędrówkach przez pustynię postanawia wyru−
szyć po pomoc. Reszta zostaje w autobusie cze−
kając na ratunek. Początkowo pasażerowie zabi−
jają nudę alkoholem i bezsensownymi rozmowa−
mi. Po jakimś czasie dochodzą oni jednak do
wniosku, że w ramach rozrywki wystawią w tych
niesprzyjających „okolicznościach przyrody”
szekspirowskiego „Króla Leara”. Podczas pracy
nad „adaptacją” ujawniają się różnice pomiędzy
podróżnikami. „Na wierzch” wychodzą ich naj−
bardziej tłumione emocje i lęki, a zasady moral−
ne, jakie każdy z nich stara się sobie narzucić,
zostają wystawione na ciężką próbę.

DYSTRYBUTOREM FILMU JEST VISION !!!
Przygotowała: Agnieszka Gołąbek
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Uważam, że to co robicie jest OK! Ale
jak można zauważyć nie wszyscy tak uwa−
żają, lecz nie ma się co nimi przejmować,
bo jeszcze nie wynaleziono (wymyślono)
takiej rzeczy, aby wszystkim „dogodzić”
Monsoft − Polkowice
POLICJA POWINNA DOKŁADNIEJ
ZAJĄĆ SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM JED−
NOSTKI,CO PRZYNIESIE JEJ KORZY−
ŚCI W POSTACI WZROSTU ZAUFA−
NIA(nadszarpniętego po ostatnich aferach
korupcyjnych) I ZWIĘKSZENIA POPAR−
CIA, A TAKŻE BEZPOŚREDNIEJ PO−
MOCY ZE STRONY OBYWATE−
LI.OGÓLNIE POMYSŁ STRONY WWW
DOBRY − UMOŻLIWIĆ NALEŻY PRZE−
SYŁANIE INFORMACJI NA POLICYJ−
NE KONTO E−MAIL !!!

SOKRATES − RADOM
Myślę, że ten kto wpadł na pomysł zało−
żenia w naszym Kraju takiego servera po−
winien dostać medal. Wielu ludzi widzi ro−
snącą falę przestępstw. Wszystko byłoby
wspaniale w związku z tym serverem gdy−
by nie fakt, iż nie można wysłać swoich in−
formacji poprzez INTERNET w postaci np.
E−mail. Niewiele osób (ze środowiska in−
ternautów) chce dzwonić pod wskazany
przez państwa numer. Znacznie więcej po−
możemy jeśli zostanie wprowadzona moż−
liwość kontaktu poprzez E−mail. Mimo to
uważam, że jest to wspaniały sposób na
zmniejszenie ilości niewykrywalnych prze−
stępstw w naszym Kraju.
„DINOFLY” − LUBLIN

„Sądownictwo jest najdroższym sposobem,

jaki kiedykolwiek wymyślono dla odkrycia,
co się stało i co należy z tym zrobić”
(„The judical system is the moste expensive machine ever invented for finding out what
happend and what to do about it.”)
Irving R. Kaufman – sędzia amerykański

Czas
Czas, wspaniały reżyser
Kręci film życia,
Kręci sceny przeżycia,
Sceny miłości, przyjaźni,
Sceny bycia.
Kręci film bez ustanku,
Bez powtórek, bez przerwy,
Bez kaskaderów, dublerów,
Bez klapsów
Kręci film na taśmie
Naszych umysłów, w pamięci,
Rejestruje obrazy, scenki, ujęcia,
Nasze marzenia i chęci.
Taśma się zapisuje, codziennie,
Wydłuża się i koniec się zbliża
I w pewnym momencie
Czas zakończy film życia.

Człowiek
Człowiek pojawia się, tworzy, umiera
Na nowo się rodzi i dalej żyje
I przekazuje i odchodzi.
Człowiek tak wiele, a tak mało,
Tak niezgłębiony, a bliski.
Człowiek mała kruszyna
A jak wielka,
Człowiek potęga.
Na drodze wieczności
Pył, kropla w morzu,
Mgnienie oka, chwila życia
Istnieje i znika
I pozostaje ślad na firmamencie.
Pozostaje linia bycia.
I gdzieś w przestworzach wszechświata
Jest, spotyka się
I czeka...

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji: Redaktor naczelny – rzecznik prasowy KWP
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,
Marian Frąk, Anna Walczak
grafiki komputerowe: Tadeusz Kaczmarek
wykresy: Agnieszka Gołąbek
łamanie i druk: VIRGO, tel.: 048 363 38 44, www.virgo.net.pl.
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Posterunek Policji. Kobieta składa skargę:
− Ten mężczyzna prześladował mnie przez cały
wieczór. Myślę, że był pijany.
Policjant popatrzył na damę i rzekł:
− Bez wątpienia.
−*−
Sala sądowa.
− Ustalono, że oskarżony uderzył pokrzywdzone−
go laską. Czy oskarżony chce jeszcze coś dodać?
− Nie , Wysoki Sądzie. Myślę, że to mu wystarczy!
−*−
− Dlaczego powódka domaga się rozwodu, skoro
sama twierdzi, że mąż codziennie przynosił jej śnia−
danie do łóżka?
− Bo codziennie robił to o trzeciej rano!
−*−
Spotykają się dwaj włamywacze:
− Cześć stary! Nie mógłbyś pożyczyć mi dziesięć
milionów do zamknięcia banku?
−*−
− Macie widzenie – mówi strażnik do więźnia. −
Żona przyszła was odwiedzić.
− Cholera! Powiedzcie jej, że mnie tu nie ma.
Wybrał podinsp. Marian Frąk
Z protokołu powypadkowego...
Okoliczności wypadku: „Wykonując czynności
służbowe w czasie doprowadzania do pomieszczeń
dla zatrzymanych Jan Kowalski zam. .......... stawił
czynny opór i szarpiąc się spowodował skręcenie kciu−
ka ręki prawej u konwojującego go policjanta...”.
− Jak się okazuje osoby zatrzymane przez Policję
również wykonują czynności służbowe.
Wybrał podinsp. Zbigniew Dygas.
FRASZKI Z POLICYJNEGO RĘKAWA
STARA BIEDA
Rząd nam nie dał,
Wójt też nie da.
Znów w komendzie
stara bieda...
Adasiowi „Stalkerowi”
Chciał mi mówić Adam,
że wiersze się kleci...
Ja mu na to odpowiadam:
Nie rym co pod rękę wleci
DRĘCZENIE PRZEZ KGP
Zadrzyj świecie przestępczy
− odliczanie trwa właśnie ...
Niech ciebie również dręczy
pięć ... razy ... siedemnaście!
PRIORYTET
Bezpieczeństwo? Któż w to wnika?
Najważniejsza statystyka!
O UŁASKAWIENIACH
Będą długo mędrcy rozprawiać
− ja rzeknę bez mdłej gadki:
Łatwiej panowie jest ułaskawiać,
niźli zbója wsadzić za kratki!
asp. sztab. Wiesław Maliszewski KP w Łochowie
ŁASY NA MEDALE
Wypina pierś do medali
− choćby diabli je nadali.
PANI POD ROZWAGĘ
Nawet najkrótsza mini
Młodej ze starej nie uczyni.
podinsp. Marian Frąk

