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Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji
Komendy Miejskie
Policji – Radom
i Ostrołęka
− w tym numerze przedstawiamy
kolejne dwie komendy miejskie,
ich problemy, charakterystykę
i ciekawe rozwiązania jakie za−
stosowano na tych terenach.

Kolejny sukces
− mazowieccy policjanci zlikwi−
dowali nielegalną rozlewnię spi−
rytusu technicznego.

Policjant za kierownicą
– „Immunitety krajowe”

Radca prawny radzi
− uregulowania dotyczące należ−
ności przysługujących policjan−
tom z tytuł podróży służbowych,
delegowania oraz przeniesienia.

Związkowe majówki
Turystyka
Relacja z...
zakończenia III Mistrzostw Pol−
ski Policjantów w szachach ko−
respondencyjnych.

A w następnym numerze
RATUJMY ŻYCIE OFIAROM
WYPADKÓW
– udana akcja KPP Szydłowiec

CZYTAJ NA STR. 10!!!
foto Marian Świderek

NAJLEPSZY POLICYJNY MIESIĘCZNIK !!!
Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie. Nakład 1300 egzemplarzy.

Pismo zostało wydrukowane
dzięki pomocy Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP
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AKTUALNOŚCI
Ostrów Mazowiecka 04.05.2001r. godz. 21:00 – Po−
licjanci KPP Ostrów Mazowiecka zatrzymali trzech
mężczyzn w wieku 48, 50 i 51 lat, na gorącym uczynku
kradzieży elementów wykonanych z metalu kolorowe−
go z grobowców. Sprawcy posiadali przy sobie krzyże
zdemontowane z grobów oraz narzędzia. Policjanci
ujawnili kradzież z około 40 grobów. Zatrzymanych osa−
dzono w PIZ, a dalsze postępowanie w tej sprawie pro−
wadzi KPP Ostrów Mazowiecka.
Olszewo – Borki − Nowa – Nowa Wieś Zachodnia
04.05.2001r. godz. 1:40 – Monter komunikacji PKP
Ostrołęka powiadomił o zaniku łączności na trasie Nowa
Wieś Zachodnia – Zabiele. Na miejsce natychmiast skie−
rowano patrol policji KMP. Policjanci zatrzymali 25−let−
niego mężczyznę, u którego w samochodzie ujawniono
obcięty przewód długości 2700 m. Sprawcę osadzono
w PIZ, a dalsze postępowanie prowadzi KP Ostrołęka.
Zatrzymania w Żyrardowie − 05.05.2001r. godz.
2:45 – Policjanci KPP Żyrardów zatrzymali dwóch
sprawców w wieku 18 i 27 lat, którzy po przewróceniu
19−latka ukradli mu pasek od spodni, buty, portfel z do−
kumentami i 30 zł. Zatrzymanych osadzono w PIZ. −
ul. Limanowskieg 04.05.2001r. godz. 18:30 – Poli−
cjanci KPP Żyrardów zatrzymali w pościgu dwóch
sprawców w wieku 18 i 20 lat, którzy 16−letniej dziew−
czynce ukradli telefon komórkowy i okulary przeciw−
słoneczne. Zatrzymanych osadzono w PIZ.−
03.05.2001r. godz. 10:00 – Policjanci KPP Żyrardów
zatrzymali 53−letniego mężczyznę, który po wyłama−
niu drzwi kaplicy przyszpitalnej oraz po otworzeniu
drzwiczek tabernakulum ukradł kielich mszalny. Skra−
dziony kielich odzyskano, a zatrzymanego osadzono
w PIZ. Dalsze postępowanie prowadzi KPP w Żyrar−
dowie.
Nowy Dwór Mazowiecki 01.05.2001r. godz. 3:25 −
Dyżurny KPP w Nowym Dworze Mazowieckim został
powiadomiony o dokonywanym włamaniu do samo−
chodu marki Opel. Według informacji jeden ze spraw−
ców siedział w samochodzie, natomiast drugi obserwo−
wał teren. Dyżurny natychmiast skierował na wskaza−
ne miejsce dwa radiowozy. Załoga jednego z radiowo−
zów podjęła pościg za uciekającymi sprawcami. Pod−
czas pościgu policjanci wzywali uciekających spraw−
ców włamania do zatrzymania się. Jak wynika z relacji
jednego z funkcjonariuszy uciekający nie zastosowali
się do ich poleceń, a jeden z nich trzymał w ręku przed−
miot przypominający pistolet. Wówczas jeden z funk−
cjonariuszy przygotował broń do oddania strzału ostrze−
gawczego i wystrzelił w powietrze. Wówczas jeden
z młodych przestępców ze strachu przewrócił się i ska−
leczył się w głowę.W wyniku upadku 17−letni M.S.
doznał urazu głowy i został odwieziony do szpitala. Po−
licjanci natychmiast wezwali karetkę pogotowia. Jak
ustalono przeciwko rannemu sprawcy prowadzone były
postępowania przez Sąd Rodzinny i Nieletnich w No−
wym Dworze Mazowieckim. W związku ze zdarzeniem
przeprowadzono badanie stanu trzeźwości policjanta,
który oddał strzał, przeprowadzono oględziny miejsca
zdarzenia i zabezpieczono ślady oraz broń służbową po−
licjanta, przesłuchano policjantów w charakterze świad−
ków. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP w No−
wym Dworze Mazowieckim.
Marki 27.04.2001r. godz. 15:30 – Dwaj nieznani
sprawcy poruszający się samochodem Audi A6 koloru
czarnego uderzyli w tył innego Audi A6 na litewskich
numerach rejestracyjnych, w wyniku czego kierujący
tym samochodem obywatel Litwy zatrzymał się. Gdy
kierowca wyszedł, by sprawdzić co się stało został prze−
wrócony przez jednego ze sprawców, a w tym czasie
inni sprawcy usiłowali wypchnąć z samochodu jego pa−
sażerkę również obywatelkę Litwy. Wobec ich zdecy−
dowanego oporu napastnicy ostatecznie zrezygnowali
i odjechali w nieznanym kierunku. Prowadzący postę−
powanie policjanci otrzymali informację, gdzie jest
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ukryty samochód którym posłużyli się przestępcy pod−
czas napadu. Policjanci zabezpieczyli Audi A6, którym
poruszali się przestępcy oraz kradzione tablice rejestra−
cyjne. Dalsze postępowanie prowadzi KP Marki.
Wołomin 27.04.2001r. – Policjanci SK KPP Wołomin
realizując akcję przeciwko złodziejom samochodowym
przeszukali prywatną posesję, na terenie której znajdo−
wała się tzw. „dziupla samochodowa”. W wyniku prze−
szukania odnaleziono kompletne podzespoły od skradzio−
nego samochodu marki Lancia . Ponadto policjanci za−
bezpieczyli samochody: Daewoo Tico, Audi 80 i Daewoo
Espero oraz zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych
o kradzieże samochodów. Zatrzymanych osadzono
w PIZ, a dalsze postępowanie prowadzi KP Wołomin.
Przysucha – 26.04.2001 r. – Około godz. 13 podczas
rutynowej kontroli drogowej policjanci z Wydziału Ru−
chu Drogowego KPP w Przysusze w samochodzie Po−
lonez Track znaleźli ok. 350 litrów spirytusu przewo−
żonego bez wymaganych zezwoleń. Kierowcą polone−
za okazał się mieszkaniec Chełma. Uwagę policjantów
przykuł fakt, iż samochód jechał pusty, a mimo to był
nienaturalnie obciążony. Po dokładnym sprawdzeniu
okazało się, że pod skrzynią ładunkową były umiesz−
czone zbiorniki przypominające swoim kształtem podło−
gę. Samochód zabezpieczono, a postępowanie w tej
sprawie prowadzi KPP w Przysusze.
Chynów− 23.04.2001. godz. 11:30− Policjanci KPP
w Grójcu zatrzymali do kontroli samochód Fiat 126 p,
którym kierował 18−letni mieszkaniec woj. zachodnio−
pomorskiego. Po sprawdzeniu ustalono, że pojazd fi−
guruje jako utracony i jest poszukiwany przez KPP
w Świdnie. Ponadto w samochodzie tym przebywały
osoby poszukiwane jako zaginione przez KPP w Koło−
brzegu. Były to 16− letnia mieszkanka woj. zachodnio−
pomorskiego oraz 16−letnia mieszkanka Kołobrzegu.
Kierującego po konsultacji z KPP w Świdnie zwolnio−
no, a pojazd zabezpieczono. Poszukiwane nieletnie osa−
dzono w Pogotowiu Opiekuńczym w Radomiu. Postę−
powanie prowadzi KPP w Grójcu.
Teresin, pow. Sochaczew, 22.04.2001, godz. 22:00 −
Nieznany sprawca ukradł samochód marki BMW nale−
żący do mieszkańca gm. Błonie. W wyniku pościgu po−
licjanci z KP Błonie zatrzymali ukradziony pojazd
w miejscowości Ożarów Mazowiecki. W samochodzie
tym jechało 6 osób, przy czym pasażerów (tj. trzy dziew−
czyny w wieku 16 lat i dwóch mężczyzn w wieku 21
lat) zatrzymano, a kierujący (i prawdopodobnie spraw−
ca kradzieży) uciekł do lasu.
Bieniewo Parcela gm. Błonie pow. Warszawa Zachod−
nia 20.04.2001r. godz. 18:30 − Trzej nieznani sprawcy
spowodowali kolizję i wepchnęli do rowu samochód oso−
bowy Citroen Berlingo, którym poruszali się ochronia−
rze prywatnej agencji ochrony mienia, przewożący pie−
niądze. Sprawcy po oddaniu dwóch strzałów w kierunku
samochodu konwojentów usiłowali dostać się do we−
wnątrz samochodu. Wówczas konwojenci oddali dwa
strzały w kierunku napastników, którzy ostatecznie od−
jechali w nieznanym kierunku. W wyniku zdarzenia dwaj
ochroniarze zostali lekko ranni i po opatrzeniu ran w szpi−
talu zwolnieni do domu. Dalsze postępowanie w spra−
wie prowadzi KPP Warszawa Zachodnia.
Wołomin ul. Armii Krajowej 19.04.2001r. godz. 2:10
– Nieznani sprawcy ukradli samochód marki Opel Ka−
det koloru czerwonego. W wyniku natychmiast podję−
tych czynności policjanci KP Wołomin odzyskali skra−
dziony samochód i zatrzymali trzech uciekających spraw−
ców w wieku od 18 do 20 lat. Sprawców osadzono w PIZ,
a dalsze postępowanie prowadzi KP Wołomin.
Pruszków 18.04.2001r. godz. 12:50 – Policjanci KPP
w trakcie realizacji informacji w sprawie wymuszenia
haraczu za skradziony samochód Daihatsu Feroza za−

trzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 27 lat zamiesz−
kałych w Pruszkowie, którzy poruszali się samocho−
dem marki Polonez. W trakcie przeszukania w samo−
chodzie tym policjanci ujawnili ponadto 2 gramy suszu
„konopi indyjskich”. Policjanci odzyskali również skra−
dziony samochód Daihatsu, który przekazano właści−
cielowi. Sprawców osadzono w PIZ. Postępowanie pro−
wadzi KPP Pruszków.
Mława – Pokrytki gm. Strzegowo 17.04.2001r. godz.
11:45 – Oficer dyżurny KPP Mława został powiado−
miony przez lekarza weterynarii, że na posesji należą−
cej do 47−letniego mężczyzny, znajduje się martwy lis
z podejrzeniem wścieklizny, a właściciel nie chce od−
dać zwierzęcia oraz grozi lekarzowi użyciem wobec
niego wideł. Gdy na miejscu był już policjant lekarz
ponownie poprosił mężczyznę o wydanie lisa, ten nie
zastosował się jednak do prośby i widłami zaatakował
policjanta oraz lekarza. Policjant wzywając cały czas
mężczyznę do zaprzestania ataku wystrzelił trzy razy
w powietrze. Sprawca nadal jednak nie reagował i usi−
łował widłami ugodzić policjanta w rękę. Wówczas po−
licjant oddał dwa strzały w kierunku sprawcy, raniąc
go w lewą nogę. Na miejsce skierowano dodatkowe siły
policyjne i pogotowie ratunkowe. Sprawca został za−
trzymany i przewieziony do szpitala. Jego życiu nie za−
graża niebezpieczeństwo.
Wyszków 12.04.2001r. − Na wniosek Prokuratora Re−
jonowego w Wyszkowie Sąd zastosował areszt tym−
czasowy w stosunku do Andrzeja K., funkcjonariusza
KPP w Wyszkowie. Areszt został zastosowany w związ−
ku z przekroczeniem uprawnień przez w/w funkcjona−
riusza, który to w dn. 11.04.2001r. będąc po służbie,
prawdopodobnie w stanie nietrzeźwym, zatrzymał do−
mniemanego sprawcę kradzieży (został on wskazany
przez pokrzywdzonego kradzieżą), przy czym funkcjo−
nariusz użył wobec zatrzymywanego przemocy. Zatrzy−
mywany Marek N. znany jest w środowisku wyszkow−
skim jako człowiek nieprzestrzegający prawa, jako nie−
letni był już karany, lecz oczywiście nie usprawiedli−
wia to postępowania funkcjonariusza, który nadużył
swoich uprawnień, tym bardziej będąc po służbie. Spra−
wę przejął Inspektorat KWP z/s w Radomiu. Z naszych
ustaleń wynika, że policjant ten użył również broni służ−
bowej, tzn. dwukrotnie wystrzelił w powietrze. Zgro−
madzony przez Inspektorat materiał został przekazany
prokuraturze i posłużył do sporządzenia zarzutów.
(tk) (ag)

Radom 07.05.2001 − Sekcja Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymała cztery
nowoczesne motocykle Yamaha. Maszyny zakupiła
KGP. Motocykle te będą wykorzystywane głównie do
patrolowania przebiegających przez Radom dróg kra−
jowych jak również do zabezpieczenia imprez maso−
wych i pilotażu. Policjanci jeżdżący motocyklami prze−
szli specjalistyczne szkolenie w CSP w Legionowie i po−
siadają uprawnienia do kierowania tzw. motocyklami
ciężkimi, do których zaliczają się policyjne Yamahy
mające silniki o pojemności 900ccm i moc ponad 90
KM. Wraz z motocyklami policjanci dostali specjalne
ubiory – czarne skórzane kombinezony z żółtym napi−
sem „Policja” na plecach i kaski, w których są zamon−
towane słuchawki i mikrofon.
(jm)

Dodatki służbowe będą weryfikowane
− Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
nadinsp. Zdzisław Marcinkowski
− Panie Komendancie, badania opinii społecznej pokazują, że miesz−
kańcy większych miast skarżą się przede wszystkim na spadek bez−
pieczeństwa.
− Rok 2001 czynimy rokiem nastawionym na zmniejszenie przestęp−
czości najbardziej dokuczliwej dla mieszkańców miast. Nie odstąpię od
wyegzekwowania założeń które poczyniliśmy na początku roku. Zgodnie
z poleceniem KGP program „17x5” jest realizowany w Radomiu, ale z mo−
jego polecenia również w byłych miastach wojewódzkich na Mazowszu,
a od 1 lipca 2001 − po właściwym przygotowaniu − system ten będzie
wdrażany również w miastach powiatowych wokół Warszawy, gdyż stan

KOMENDANCI

bezpieczeństwa w pasie dookoła stolicy rzu−
tuje na całe Mazowsze.
− „17x5” jest również użytecznym na−
rzędziem do oceny pracy.
− Pod koniec czerwca poddamy wnikli−
wej analizie stan wykonania poleceń KWP
dotyczących pracy operacyjnej i przestrze−
gania zasad wykonywanych czynności w ra−
mach wprowadzania danych do systemu
„Afis”. Będzie to podstawą oceny KMP, KPP i ich kierownictw za pierw−
sze półrocze, a co za tym idzie będzie to również podstawą do zweryfiko−
wania przyznanych dodatków służbowych.
rozmawiał: T. Kaczmarek

Diabeł tkwi w szczegółach... Przede wszystkim współpraca...
− rozmowa z Komendantem Miejskim Policji w Ostrołęce nad−
kom. mgr inż. Mirosławem Dąbkowskim

−rozmowa z Komendantem Miejskim Policji w Radomiu mł.
insp. Czesławem Gąsiorowskim.

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce nadkom. mgr inż. Mi−
rosław Dąbkowski w Policji służy od 1991r. Jest absolwentem Woj−
skowej Akademii Technicznej – Wydziału Elektroniki. Był mistrzem
w strzelaniu z pistoletu. Służbę w Policji rozpoczął od pracy w Wy−
dziale Łączności przeszedł na stanowisko Zastępcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji, a od 29.06.1999r. sprawuje funkcję Ko−
mendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce, kieruje jednostką w któ−
rej służy 277 funkcjonariuszy.
− Pełniąc funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji miał Pan
dużo szerszy zakres obowiązków, teraz musi Pan skupić się na kierowaniu
pracą jednej jednostki, trzeba zapewnić jej fundusze, a ludziom godne wa−
runki pracy.
− Od chwili kiedy zostałem Komendantem Miejskim największym problemem
jest niezwykle trudna sytuacja finansowa jaka powstała po likwidacji wojewódz−
twa, a także sytuacja lokalowa funkcjonariuszy i stan budynków Komendy. Cały
czas czynimy intensywne starania o przejęcie budynków po byłej przychodni zdro−
wia, żeby chociaż chwilowo poprawić warunki pracy funkcjonariuszy, a jedno−
cześnie szukać oszczędności zmuszeni byliśmy przebudować na pokoje służbowe
świetlicę sportową. Wiąże się to również ze zmniejszeniem kosztów z tytułu utrzy−
mania budynku dotychczas wynajmowanego od prywatnego właściciela. Były to
niebagatelne kwoty bo ok. 7000 zł miesięcznie za sam czynsz, w okresie grzew−
czym koszty te sięgały nawet 15.000 zł. Koszt przebudowy świetlicy zwróci
nam się w okresie 2 miesięcy.
− Jakie są problemy w pracy Komendanta?
− W każdej pracy każdego Komendanta pojawia się tyle
problemów, że zajęłoby mi bardzo dużo czasu żeby móc je
wymienić. Problemy są po to, żeby je rozwiązywać – i tyle.
Najważniejszym problemem są oczywiście finanse, a wła−
ściwie ich brak, na funkcjonowanie Policji. Jest to jednak
bolączka powszechnie znana. Natomiast problemem cha−
rakterystycznym dla powiatu ostrołęckiego jest obszar działa−
nia KMP. Powiat nasz jest największym obszarowo powiatem w wo−
jewództwie. Dodatkowo ten problem pogłębia się z racji ukształtowa−
nia granic. Skrajne miejscowości powiatu znajdują się w odległości 100
km względem siebie.
− Policjanci skarżą się również na sytuację lokalową Komendy.
Tak to prawda. Jest ona bardzo dokuczliwa, rozumiem to i czynię wszel−
kie możliwe starania o jej poprawę. W czasie mojej służby udało mi się roz−
począć prace inwestycyjne budów dwóch Komend Powiatowych (i jak pokazało
życie z dobrym skutkiem). Jestem optymistą również w tym wypadku, trzeba jednak
pamiętać, że pewne procesy są długotrwałe.
− Jak udało się osiągnąć poprawę wyników policji ostrołęckiej?
− Recepty na to są takie same od lat, tak naprawdę to trudno jest tu wymyślić coś
odkrywczego: zwiększenie zaangażowania w pracy wszystkich policjantów – za co
chciałbym korzystając z okazji podziękować wszystkim policjantom garnizonu, zwięk−
szenie oddziaływania prewencyjnego, poprawa współdziałania ze społeczeństwem itp.
Diabeł jednak tkwi w szczegółach i bardzo wiele zależy jednak od ludzi, od policjan−
tów: od ich inwencji, zaangażowania, wyszkolenia, inteligencji, wykształcenia, umie−
jętności kontaktów interpersonalnych, czy warunków fizycznych. Właściwy dobór kadr
i dalsze kierowanie nimi to sprawa priorytetowa.
− Jakie Pan Komendant ma plany na najbliższą przyszłość?
− Najbliższe plany to przede wszystkim utrzymanie poziomu bezpieczeństwa
na podległym terenie i utrzymanie pracy komendy przynajmniej na dotychczaso−
wym poziomie, co wcale nie będzie łatwe ze względu na potencjalne zagrożenia.
Prywatnie − urlop poza zasięgiem sieci komórkowych.
Rozmawiała: kom. Grażyna Dąbkowska − Malek

Karierę zawodową rozpoczął w 1979 r. od pracy w Komisa−
riacie w Jastrzębi, a następnie w Komisariacie Policji w Jedlnii
Letnisko. Od 1984 r. po ukończeniu WSO w Szczytnie Dowódca
Kompanii, Zastępca Dowódcy OP, Dowódca OP KWP w Rado−
miu, pracownik Wydziału Kadr KWP w Radomiu, Zastępca Ko−
mendanta Rejonowego Policji w Radomiu, a od 1997 r. Komen−
dant Rejonowy Policji w Radomiu, obecnie po reformie admini−
stracyjnej kraju Komendant Miejski Policji w Radomiu.
Absolwent Administracji Uniwersytetu Marii Curie−Skłodow−
skiej w Lublinie i Podyplomowego Studium Pedagogicznego
ASW w Warszawie. Żonaty, ojciec dwóch córek.
− Panie Komendancie w 2000 r. na terenie działania Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu udało się zahamować wzrost przestępczości. Jak było to możliwe, gdy
w całym kraju przestępczość rośnie?
− Złożyło się na to kilka elementów. W 2000 r. podpisałem wspólnie z Prezydentem
Miasta Radomia i Starostą Powiatu „Ramowy Program Pracy Komendanta Miejskiego
z Powiatową Administracją Samorządową w Zakresie Ochrony Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli”. Zawierał on plany przedsięwzięć, które należy podjąć
aby ograniczyć przestępczość. Wskazywał też sposoby działania i podmioty odpowie−
dzialne za ich realizację. Każdy miał swoje zadania i musiał je wykonać. W realizacji
Programu wspierały nas władze samorządowe. Przy ograniczonym budżecie Policji wspó−
łfinansowały remonty komisariatów, zakupy radiowozów, benzyny i innego sprzętu nie−
zbędnego do pracy policjanta, dawały środki na organizowanie dodatkowych służb.
Również w tym roku podpisałem taki Program i myślę, że rok 2001 będzie ro−
kiem nie tylko ograniczenia ale i spadku przestępczości w Radomiu.
− Jak w związku z tym ocenia Pan pracę podległych Panu funkcjona−
riuszy?
− To dzięki ich zaangażowaniu udaje się osiągać takie wyniki. Moi
ludzie są dobrymi policjantami, potrafiącymi podjąć skuteczną inter−
wencję w ekstremalnych sytuacjach, wykryć sprawców poważnych prze−
stępstw kryminalnych. W 2000 r. udało nam się zapełnić wszyst−
kie wakaty w komendzie Miejskiej. W tej chwili pracuje u nas
wielu młodych ludzi którzy muszą się jeszcze dużo nauczyć.
Dzięki wsparciu starszych, doświadczonych kolegów i przełożo−
nych osiągają dobre efekty w pracy. Wszyscy musimy starać się o to aby two−
rzyć dobry zespół, który będzie skuteczny w walce z przestępcami.
− Co uważa Pan za swoje osiągnięcia w kilkuletniej pracy na stanowisku
Komendanta?
− Od kilku lat pracujemy w nowym budynku przy ul. 11 Listopada. Stworzy−
liśmy nowe stanowisko kierowania, Sekcja Kryminalistyki została wyposażona
w profesjonalny, specjalistyczny sprzęt. Ostatnio powstała w Komendzie nowa
Sekcja – Sztab Policji – zajmująca się koordynacją działań przy zabezpieczeniu imprez
masowych. W tym roku funkcjonujemy w nowych strukturach, w terenie mamy 2 duże
komisariaty, pozostałe przemianowane zostały na rewiry dzielnicowych. Udało się to
przeprowadzić przy akceptacji władz samorządowych. Od marca w Policyjnej Izbie Za−
trzymań funkcjonują pomieszczenia dla osób zatrzymanych będących w stanie nietrzeź−
wym. Dzięki porozumieniu z władzami miasta dajemy sobie radę również z tym zada−
niem. Radomska Policja jest otwarta dla społeczeństwa, wspólnie staramy się rozwią−
zywać wszystkie problemy. Aktywnie działamy w Stowarzyszeniu „Bezpieczne Mia−
sto”. Byliśmy inicjatorami wielu programów i przedsięwzięć o których głośno było w ca−
łym kraju, jak np. słynny już Program „Małolat” czy nocne patrole mieszkańców na
osiedlu Michałów. Dzięki Programowi „Bezpieczne Miasto” mamy monitoring na ul. Że−
romskiego, która dzięki temu stała się bezpieczną ulicą. Od roku organizujemy kursy
samoobrony dla kobiet, które niezmiennie cieszą się wielkim powodzeniem.
− Jakie więc plany na najbliższą przyszłość?
− Cel podstawowy to obniżenie skali przestępczości w Radomiu, a z pozostałych to
dokończenie w tym roku adaptacji pomieszczeń przy ul. 11 Listopada na potrzeby Policyj−
nej Izby Dziecka i przeniesienie Komisariatu II Policji z budynku KWP do nowej siedziby.
Rozmawiał: podkom. January Majewski
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KMP
Komenda Miejska Policji
w Ostrołęce swoim zakresem
działania obejmuje powiat
ostrołęcki, który leży w północ−
no−wschodniej części Polski.
Jest największym obszarowo
powiatem w województwie ma−
zowieckim. Graniczy z woje−
wództwami: warmińsko−mazur−
skim i podlaskim. Powierzchnia
powiatu wynosi 2.099 km2 i za−
mieszkuje go 84.000 osób. Mia−
sto Ostrołęka obejmuje po−
wierzchnię 29 km2 i zamieszku−
je 56.000 mieszkałńców.
Administracyjnie w skład po−
wiatu wchodzi miasto Ostrołęka
(powiat grodzki) oraz powiat
ziemski z 11 gminami: Baranowo,
Czarnia, Czerwin, Goworowo,
Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec
(gmina miejsko−wiejska), Olsze−
wo Borki, Rzekuń i Troszyn na
terenie, których znajduje się 306 miejscowo−
ści. W centralnej części powiatu położona jest
Ostrołęka – miasto na prawach powiatu i sie−
dziba powiatu ziemskiego. Gęstość zaludnie−
nia powiatu ostrołęckiego wynosi 40 osób na
km2. Przez teren powiatu przebiegają drogi kra−
jowe tj. trasa K−60 Różan – Ostrów Mazowiec−
ka, K−61 Warszawa – Łomża, K−53 Ostrołęka
– Olsztyn tzw. „trasa mazurska”. Przez powiat
przepływa rzeka Narew, dziś trasa wodna
z Warszawy na Mazury uczęszczana jest przez
żeglarzy i kajakarzy. Lasy będące pozostało−
ścią dawnej puszczy zajmują 1/3 obszaru po−
wiatu. W życiu gospodarczym regionu pierw−
szoplanową rolę odgrywa rolnictwo. Z nim
związanych jest 71% mieszkańców. Prawie
cały areał ziemi należy do indywidualnych go−
spodarzy.
OKREŚLENIE ZAGROŻEŃ PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Analiza danych statystycznych wykazuje,
że w 2000 r. wykrywalność ogólna przestępstw
wyniosła 51,7%, co w porównaniu z innymi
jednostkami i wykrywalnością w wojewódz−
twie mazowieckim (48,5%) należy uznać za
dobrą. Dobre wyniki uzyskano w wykrywal−
ności następujących kategorii przestępstw:
uszkodzenie ciała 93,6% − wzrost o 1,9%, bój−
ka i pobicie 77,1% − wzrost o 6,4%, oszustwo
82,1% − wzrost o 0,8%, fałszerstwo 56,4% −

Przestępstwa stwierdzone w 2000 roku na terenie
powiatu ostrołęckiego.
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wzrost o 20,3%. Spadek dynamiki stwierdzo−
nych przestępstw zanotowano w następujących
kategoriach: zgwałcenie o 40%, kradzież sa−
mochodu o 72,4%, kradzież z włamaniem
o 87,9%. Niski wskaźnik dynamiki stwierdzo−
nych przestępstw o charakterze kryminalnym
odnotowano także w pierwszym kwartale br.,
wynosił on 80,5%.

Rok 2000 to okres kontynuacji transforma−
cji i rozwoju w sferze działalności gospodar−
czej w szerokim tego słowa znaczeniu. Nieste−
ty rozwój ten, będący źródłem nowych formal−
no−prawnych uwarunkowań w tej sferze ludz−
kiej działalności niesie za sobą szereg zagro−
żeń o charakterze kryminogennym, mającym
niebagatelny wpływ na prawidłowość proce−
sów gospodarczych. W okresie tym po wpro−
wadzeniu reformy emerytalnej doszło do sze−
regu negatywnych zjawisk w zakresie działa−
nia Otwartych Funduszy Emerytalnych, pole−
gających na fikcyjnym rejestrowaniu osób
przystępujących do funduszy emerytalnych,
fałszowaniu dokumentacji z tym związanej,
a także wyłudzenia pieniędzy stanowiących
najczęściej prowizje wypłacane z tytułu zawie−
ranych umów. Podjęte działania przyniosły wy−
mierne efekty w postaci ujawnienia 278 prze−
stępstw o charakterze gospodarczym, jak też
ustalenia kilkunastu sprawców tego rodzaju
czynów.
W 2000 r. na terenie działania KMP
W Ostrołęce odnotowano 155 wypadków dro−
gowych, w wyniku których 22 osoby zginęły
a 197 zostało rannych. Najczęstszą przyczyną
powstawania wypadków drogowych było nie−
dostosowanie prędkości do warunków ruchu.
Z tego powodu zaistniały 42 wypadki. Najwię−
cej kolizji drogowych odnotowano w katego−
rii nieudzielania pierwszeństwa przejazdu – 230
zdarzeń.
REALIZACJA PROGRAMÓW PREWENCYJNYCH

Z inicjatywy Komendanta Miejskiego Poli−
cji w Ostrołęce w lutym 2000 r. zwołana została
specjalna Sesja Rady Miasta poświęcona narko−
manii i jej przeciwdziałaniu. Na sesji tej przed−
stawiono zagadnienia związane z zagrożeniem
miasta zjawiskiem narkomanii oraz przedłożo−
no propozycje programów prewencyjno−eduka−
cyjnych mających na celu ograniczenie tego zja−
wiska. Jednym z efektów sesji było powstanie
przy Prezydencie Miasta specjalnego Zespołu
składającego się z przedstawicieli różnych in−
stytucji zajmujących się pracą z dziećmi i mło−

dzieżą oraz wypracowa−
nie strategii przeciw−
działania tej patologii.
W ramach programu
„Bezpieczna Szkoła”
policjanci Zespołu ds.
Nieletnich i Patologii
systematycznie prowadzą
spotkania, prelekcje i pogadanki we wszystkich
ostrołęckich szkołach, którymi obejmuje się
dzieci i młodzież, grono pedagogiczne oraz ro−
dziców. Ponadto jak co roku w kwietniu orga−
nizowany jest dla dzieci i młodzieży konkurs
pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, dla
zwycięzców którego przygotowane są zawsze
atrakcyjne nagrody.
Od kilku lat Komenda Miejska Policji
współpracuje z lokalnymi mass−mediami, tj.
Radio OKO, ostrołęcką telewizją kablową
„Esprit” oraz czasopismem Tygodnik Ostro−
łęcki i dziennikami Gazeta Współczesna oraz
Gazeta Wyborcza. Radio OKO emituje co−
dziennie audycję „Policyjne sygnały”, za po−
średnictwem której przekazywane są miesz−
kańcom zdarzenia z minionej doby oraz ma−
gazyn „Okiem po regionie”, w którym infor−
muje się radiosłuchaczy o sprawach związa−
nych z realizacją zadań prewencji kryminal−
nej. Telewizja „Esprit” emituje audycję „Kro−
nika policyjna”.
W roku 2000 zrealizowano kilka cieka−
wych spraw. Oto przykłady:
Na początku marca 2000 r. policjanci z Wy−
działu Kryminalnego jadący na miejsce zda−
rzenia zauważyli idącego drogą mężczyznę,
którego rozpoznali jako poszukiwanego listem
gończym sprawcę napadów. Podczas próby
wylegitymowania i zatrzymania poszukiwane−
go, ten wyciągnął pistolet i przystawił do
skroni idącej z nim kobiety,
którą się osłaniał i gro−
ził, że ją zastrzeli. We−
zwanie policjantów do
odrzucenia broni i dwa
strzały ostrzegawcze nie
skłoniły przestępcy do
poddania się, wręcz
przeciwnie bandyta
skierował pistolet w stronę policjantów z za−
miarem użycia. Wówczas wykorzystując mo−
ment niezdecydowania i odsłonięcia się prze−
stępcy spod osłony zakładniczki jeden z poli−
cjantów oddał dwa strzały raniąc bandytę w ra−
mię i nogę, a pozostali policjanci obezwład−
nili go.
Pod koniec 2000 r. w wyniku podjętych
działań operacyjnych i dochodzeniowo−śled−
czych zlikwidowano dwie grupy przestępcze
działające na terenie miasta, które zajmowały
się sutenerstwem, wymuszaniem haraczy oraz
handlem narkotykami. Wobec kilkunastu
członków tych grup sąd zastosował środek za−
pobiegawczy w postaci tymczasowych aresz−
towań.
Dariusz Kosiorek

Komenda Miejska
Policji w Radomiu
Komenda Miejska Policji w Rado−
miu realizuje zadania służbowe na ob−
szarze odpowiadającym administracyj−
nym granicom powiatu radomskiego.
Powiat zajmuje obszar 1530 km kwa−
dratowych, w jego skład wchodzi mia−
sto Radom i 13 okolicznych gmin. Ra−

Komenda Miejska Policji w Radomiu
Ul. 11 Listopada 37/59
26−600 Radom

otwiera zakład garbarski, początkując przemysłowy
rozwój miasta. Gubernia radomska w XIX wieku była
jedną z najbardziej uprzemysłowionych w królestwie
Polskim. W 1885 r. uruchomiono linię kolejową prze−
biegającą przez Radom z Dęblina do Dąbrowy Górni−
czej. W 1901 r. uruchomiono jedną z pierwszych
w Królestwie elektrownię oraz miejską sieć oświetle−
niową. W 1911 r. miasto liczyło 51934 mieszkańców.
W 1920 r. Radom wszedł w skład Centralnego Okrę−
gu Przemysłowego i latach 1920 – 39 powstały: Fa−
bryka Chemiczna, Wytwórnia Broni, gazownia miej−
ska, fabryka telefonów, fabryka obuwia. W 1935 r.
miasto uzyskało połączenie kolejowe z Warszawą.
W 1938 r. liczyło 90.059 mieszkańców. Spod okupa−

Komendant Miejski Policji
mł. insp. mgr Czesław Gąsiorowski
Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
mł.insp.mgr Jan Janik
mł.insp. Władysław Michalik
mł.insp.mgr Stanisław Przybylski
tel. sekretariatu 345−36−62
ofic. dyżurny 345−31−44
Nr tel. Crime Stoppers 345−25−25
dom zajmuje powierzchnię 112 km kwadratowych
i liczy 232 tys. mieszkańców. Jest to druga po stolicy
aglomeracja Mazowsza. Radom leży w centralnej
Polsce, w dorzeczu środkowej Wisły i Pilicy, na rów−
ninie leżącej 150 –200 m n.p.m. Miasto leży na prze−
cięciu głównych szlaków komunikacyjnych ze
wschodu na zachód i z północy na południe, prowa−
dzących do granic państwa. Krzyżuje się tu pięć dróg
krajowych, w tym
dwie międzynaro−
dowego znaczenia.
Trwa przebudowa
drogi E – 77, po
której uzyska ona
parametry trasy
ekspresowej. In−
westycja ta skróci
czas przejazdu
z Radomia do War−
szawy do około
1 godziny.
Historia
Pierwsza osada powstała na przełomie VIII i IX
wieku, znajdowała się ona w dolinie rzeki Mlecznej,
w rejonie dzisiejszego Starego Miasta. W II połowie
X wieku wybudowano gród obronny zwany Piotrów−
ką. W 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV pojawiła
się pierwsza pisana wzmianka o Radomiu. W 1340 r.
Kazimierz Wielki zakłada Nowy Radom, a w latach
1360 – 70 buduje kościół św. Jana (farny). W tym
czasie Radom był miejscem obrad Sejmu. W 1401 r.
zawarto tu pierwszą unię Polski z Litwą. W 1481 r.
w Radomiu zamieszkał drugi syn Kazimierza Jagie−
lończyka, królewicz Kazimierz – obecny patron mia−
sta, który pod nieobecność przebywającego na Li−
twie ojca sprawował stąd rządy w Koronie. W 1505
r. obradujący w Radomiu Sejm uchwala konstytucję
„Nihil Novi” oraz wydaje „Statut Łaskiego” –
pierwszy zbiór ustaw państwa polskiego. W 1564
r. miasto liczyło 1800 osób i 180 domów a w 1763 r.
1370 mieszkańców i 137 budynków. Po II rozbiorze
Polski Radom zostaje włączony do zaboru austriac−
kiego i w 1844 zostaje stolicą guberni radomsko−kie−
leckiej. W 1819 r. Fryderyk August Schnierstein

cji niemieckiej miasto zostało wyzwolone 16.01.1945
r. W 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej Ra−
dom został stolicą województwa. W 1976 r. miały tu
miejsce protesty robotników przeciw polityce rządu
i PZPR, a miasto stało się znanym ośrodkiem opozy−
cji antykomunistycznej. Od 1999 r. miasto Radom ma
rangę powiatu grodzkiego.
Miasto jest siedzibą kilku wyższych uczelni kszta−
łcących około 30 tys. studentów. Największa z nich
jest Politechnika Radomska, kształcąca w niektórych
dziedzinach – jak np. technologia garbarstwa (wydział
chemii) oraz elektroniki transportu kolejowego, spe−
cjalistów unikatowych w skali kraju. W Radomiu dzia−
ła Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, pierwsza
w Europie centralnej uczelnia prywatna o takim pro−
filu. Dynamicznie rozwijają się też Wyższa Szkoła Fi−
nansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Handlowa, Wy−
ższa Szkoła Biznesu. W roku akademickim 2001 –2002
zainauguruje swoją działalność w Radomiu Kolegium
Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie.
Statystyka
Jednostką radomską od 1997 roku kieruje mł. insp.
mgr Czesław Gąsiorowski. W 2000r. na terenie dzia−
łania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu stwier−
dzono 13236 przestępstw, o 11,2% mniej niż w 1999r.
i był to pierwszy rok ograniczenia przestępczości na
naszym terenie. Wszczęto 11950 postępowań przygo−
towawczych. Ściganiem karnym objęto 434 osoby,
w stosunku do 425 osób Sąd zastosował środek w po−
staci tymczasowego aresztowania. 543 przestępstwa
popełniło 509 nieletnich. Wykrywalność sprawców
przestępstw kryminalnych wyniosła 44,3%.
Inicjatywy
Bardzo dobrze układa się współpraca radomskiej
policji z władzami samorządowymi. Drugi rok z rzę−
du Komendant Miejski opracowuje „Program Pracy
Komendanta Miejskiego Policji i Powiatowej Admi−
nistracji Samorządowej w Zakresie Ochrony Porząd−
ku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli „ podpi−
sywany przez Prezydenta Miasta i Starostę Powiatu,
który określa cele działań w danym roku i sposoby ich
realizacji. Główne założenie Programu to ogranicze−
nie przestępczości. Służy temu również realizowany
w Radomiu Program „Bezpieczne Miasto”, który na

KMP
naszym terenie
funkcjonuje jako
Stowarzyszenie
„Bezpieczne Mia−
sto”. W ramach
„Bezpiecznego
Miasta” realizowa−
ne są podprogramy:
Bezpieczna Szkoła,
Bezpieczne Osiedle,
Bezpieczny Ogród,
Bezpieczna Ulica
(monitoring ulicy
Żeromskiego).
Z ostatnio podję−
tych inicjatyw bar−
dzo dużym powodzeniem cieszą się kursy samoobro−
ny dla kobiet, których celem jest wzrost poczucia bez−
pieczeństwa wśród pań, jak również wizyty uczniów
szkół podstawowych w KMP w Radomiu, podczas
których zapoznają się oni z pracą policjantów, przed−
stawiany jest film pt. „Bezpieczne dziecko” i prowa−
dzone rozmowy na temat zagrożeń i sposobów ich
unikania. Radomscy policjanci bardzo aktywnie
uczestniczą w Programie „Rodzina w remoncie” opra−
cowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz−
nej przy współpracy Policji, którego celem jest za−
bezpieczenie dobra dziecka w rodzinie oraz pomoc
ofiarom przemocy. Program ten jest programem dłu−
gofalowym realizowanym od października 2000 r. Po−
mocą terapeutyczną objęto już kilkanaście rodzin.
W najbliższych dniach rozpoczną się eliminacje szkol−
ne do I Edycji Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pt.
„Czuję się bezpiecznie”.
Konkurs organizowany jest w mieście Radomiu
jak i w powiecie radomskim, adresowane do uczniów
szkół podstawowych kl. IV – VI i cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem młodzieży. Zwycięscy
otrzymują w nagrodę Puchar Komendanta Miejskie−
go Policji w Radomiu.
Ciekawsze sprawy zorganizowane w okresie od
stycznia do maja:
— zatrzymania 5−ciu osób, które wymuszały ha−
racze od właścicieli sklepów. Tworzyli oni 2 nieza−
leżne grupy i działali w różnych rejonach miasta;
— w marcu zatrzymano 3 sprawców kilkunastu
napadów na sklepy i urzędy pocztowe dokonywanych
przy użyciu broni, sprawcy zostali tymczasowo aresz−
towani;
— zatrzymanie jednego ze sprawców napadu przy
użyciu broni i kradzieży 55 tys. zł. z hurtowni spo−
żywczej przy ul. Klejowej;
— zatrzymanie sprawcy pobicia ze skutkiem
śmiertelnym w bloku przy ul. Wolanowskiej;
— zatrzymanie mężczyzny, który na podstawie
fałszywych dokumentów zawierał umowy na spro−
wadzanie z Niemiec samochodów, pobierając na ten
cel zaliczki w Radomiu wyłudził 54 tys. zł., a istnieje
prawdopodobieństwo, że działał na terenie całego kra−
ju.
(jm)

Przestępstwa stwierdzone na terenie powiatu ra−
domskiego.
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PROFESJONALIŚCI

POLICJANT ZA KIEROWNICĄ...
Jak dawać przykład innym radzi:
Naczelnik WRD mł.insp. Ryszard Zieliński
IMMUNITETY KRAJOWE
W grupie immunite−
tów krajowych wystę−
pują m.in. immunitety
parlamentarne. Za−
gadnienia te zostały
unormowane w art.
105 i 108 Konstytucji
RP oraz w art. 6 do art. 12 Ustawy o wykony−
waniu mandatu posła i senatora z dnia
09.05.1996r. (Dz. U. Nr 73 poz. 300 z dnia
29.06.1996r. z późniejszymi zmianami). Immu−
nitety parlamentarne są jednakowe dla posłów
i senatorów.
Poseł lub senator nie może być pociągnięty
do odpowiedzialności karnej i karnoadministra−
cyjnej, ani aresztowany lub zatrzymany bez zgo−
dy odpowiednio Sejmu i Senatu, wyrażonej więk−
szością 2/3 głosów. Zakaz obejmuje wszystkie

formy pozbawienia lub ograniczenia wolności
osobistej, chyba że jest to potraktowane stanem
wyższej konieczności lub obroną konieczną.
W takim przypadku wolno podejmować tylko
czynności nie cierpiące zwłoki, a o zatrzymaniu
należy niezwłocznie powiadomić Marszałka Sej−
mu lub Marszałka Senatu. Na żądanie Marsza−
łka poseł lub senator musi być natychmiast zwol−
niony. Zakaz, o którym mowa nie dotyczy po−
zbawienia wolności dokonanego w postępowa−
niu karnym, prowadzonym po uzyskaniu zgody
Sejmu lub Senatu na pociągnięcie do odpowie−
dzialności karnej. Wymagana zgoda Sejmu lub
Senatu nie będzie mogła być wyrażona w krót−
kim czasie, w którym dopuszczalne jest zatrzy−
manie. W praktyce ani poseł ani senator nie będą
mogli być zatrzymani nawet wtedy, gdy zostaną
schwytani na gorącym uczynku. Immunitety par−
lamentarne mają charakter nietrwały, ponieważ
nie chronią posłów i senatorów po wygaśnięciu
ich mandatów. Tryb postępowania z wnioskami

RADCA PRAWNY RADZI
W tym nume−
rze gazety chcia−
łbym przedstawić
uregulowania do−
tyczące należności
przysługujących
policjantom z ty−
tuł podróży służ−
bowych, delego−
wania oraz przeniesienia. Są to zagadnienia,
które wzbudzają wątpliwości wielu policjantów,
będące przedmiotem pism i interwencji u Rad−
cy Prawnego KWP.
Temat jest aktualny, dodatkowo na podkreśle−
nie zasługuje fakt, że zmieniły się przepisy w tym
zakresie. Podstawowym aktem prawnym regulu−
jącym tę kategorię należności policjantów jest ak−
tualnie Rozporządzenie MSWiA z dnia
06.07.2000r. w sprawie wysokości i warunków
przyznawania policjantom należności za podróże
służbowe i przeniesienia (Dz. U. Nr 62 poz. 733).
Przepisy cyt. Rozporządzenia regulują kategorie,
stawki, wysokość należności do jakich są upraw−
nieni policjanci odbywający podróże służbowe
krajowe, zagraniczne, delegowani i przeniesieni
do pełnienia służby w innej miejscowości. Pierw−
szą kategorią omawianych należności są należno−
ści za podróże służbowe krajowe, zagraniczne,
delegowani i przeniesieni do pełnienia służby w in−
nej miejscowości.
Pierwszą kategorią omawianych należności są
należności za podróże służbowe oraz za traktowa−

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu, pra−
gnie podziękować Zastępcy Komendanta Po−
wiatowego Policji w Grójcu kom. mgr Andrze−
jowi Walczakowi i całej grupie delegowanych
policjantów za dobrą współpracę w dniach 25−
30.04.2001r. podczas zabezpieczania zamknię−
cia odcinka drogi wojewódzkiej nr 728 na od−
cinku Nowe Miasto – Odrzywół.
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ne pod tym względem na równi z nimi należności
za delegowanie do czasowego pełnienia służby
w innej miejscowości oraz skierowania policjanta
na obowiązkowe badania lekarskie lub psycholo−
giczne, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możli−
we w stałym miejscu pełnienia służby.
Przez krajową podróż służbową rozumie się
wykonywanie przez policjanta czynności służbo−
wych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jed−
nostki organizacyjnej policji, w której policjant
pełni służbę, w terminie i miejscu na terenie kraju
określonych w poleceniu wyjazdu służbowego
(par. 1 ust. 1 cyt. Rozporządzenia). Polecenie od−
bycia podróży służbowej wydaje bezpośredni lub
przełożony policjanta. Z tytułu krajowej podróży
służbowej, delegowania do czasowego pełnienia
służby, skierowania na obowiązkowe badania le−
karskie, psychologiczne, policjantowi przysługu−
ją następujące należności (par. 2 ust.1 cyt. Rozpo−
rządzenia):
1. diety na pokrycie zwiększonych kosztów wy−
żywienia,
2. zwrot kosztów przejazdu na trasie od stałego
miejsca pełnienia służby do miejscowości sta−
nowiącej cel podróży służbowej i z powrotem,
3. ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miej−
scowej,
4. zwrot kosztów noclegów lub ryczałt za nocleg,
5. zwrot innych niezbędnych udokumentowanych
wydatków.

Równie serdeczne podziękowania kieruje−
my do policjantom z Komendy Powiatowej
Policji w Przysusze również za dobrą współpra−
cę w dniach 25−30.04.2001r. podczas zabezpie−
czania zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej
nr 728 na odcinku Nowe Miasto – Odrzywół.
Z poważaniem
inż. Antoni Chojnacki
Dyrektor Rejonu

w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do
odpowiedzialności karnej i karnoadministracyj−
nej, aresztowanie lub zatrzymanie posła lub se−
natora określa regulamin Sejmu lub Senatu. Z za−
pisów w art. 105 i 108 Konstytucji RP wynika,
że poseł lub senator aż do wygaśnięcia mandatu
nie może być pociągnięty do odpowiedzialności
karnej bez zezwolenia Sejmu−Senatu, chyba że
sam wyrazi na to zgodę, a wszczęte przed dniem
wyboru postępowanie karne ulega na żądanie
Sejmu−Senatu zawieszeniu. W tym przypadku
brak jest stwierdzenia o odpowiedzialności za
wykroczenia, pamiętać jednak należy, że poprzez
środki zaskarżenia sprawa o wykroczenie trafia
do Sądu, który orzeka w trybie procedury kar−
nej, tym samym immunitet, o którym mowa do−
tyczy także i odpowiedzialności za wykroczenia.
W związku z tym posłowie – senatorowie nie
podlegają orzecznictwu Kolegiów ds. Wykroczeń
oraz nie mogą być karani za wykroczenia w po−
stępowaniu mandatowym – art. 10 par. 1 pkt. 6
Kodeksu Postępowania w sprawach o wykrocze−
nia.
Jedynie zwrot kosztów przejazdu przysługuje
policjantowi odbywającemu podróż służbową
w granicach administracyjnych gminy pełniącemu
służbę w jednostce właściwej dla tej gminy.
Czas krajowej podróży służbowej obejmuje
czas pomiędzy wyjazdem ze stałego miejsca pe−
łnienia służby i z powrotem do tego miejsca. Zwrot
kosztów przejazdu do miejscowości zamieszka−
nia policjanta i z powrotem w dniu wolnym od
służby przysługuje tylko wtedy gdy spowoduje to
zmniejszenie łącznych kosztów podróży. Warunek
ten nie dotyczy policjanta przebywającego w kra−
jowej podróży dłużej niż 10 dni. Kwotę diety ustala
się w wysokości określonej w przepisach w spra−
wie zasad ustalania oraz wysokości należności
przysługującym pracownikom z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju (par. 4 ust. 1 cyt.
Rozporządzenia).
Dieta nie przysługuje w dwóch przypadkach:
1. za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służ−
by lub zamieszkania bądź na leczeniu w zakła−
dzie leczniczym.
2. w przypadkach, w których policjant otrzymuje
bezpłatne wyżywienie w naturze lub równoważ−
nik pieniężny w zamian za wyżywienie.
Przełożony określa środek transportu odpo−
wiedni do odbycia krajowej podróży służbowej
w poleceniu wyjazdu służbowego. Na wniosek po−
licjanta przełożony może wyrazić zgodę na prze−
jazdy w krajowej podróży służbowej samochodem
prywatnym policjanta. W takim przypadku poli−
cjantowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg.
stawek określonych na podstawie przepisów
w sprawie warunków używania do celów służbo−
wych samochodów osobowych nie będących wła−
snością pracodawcy.
Za nocleg policjantowi przysługuje zwrot kosz−
tów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w bra−
ku rachunku ryczałt za każdy nocleg w wysoko−
ści 150% diety. Na wniosek policjanta odbywają−
cego podróż służbową przyznaje się zaliczkę na
niezbędne koszty podróży, z obowiązkiem jej roz−
liczenia w terminie 14 dni od zakończenia podró−
ży (par. 9 ust. 1 cyt. Rozporządzenia)
mgr Leszek Kobylski
Radca prawny KWP z/s w Radomiu

PROFESJONALIŚCI
ZASADY NOSZENIA: ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH,
DYSTYNKCJI POLICYJNYCH, OZNAK SZKOLNYCH, BARETEK
ORDERÓW, ODZNACZEŃ I MEDALI
W kolejnym z cyklu artykułów poświęconych
umundurowaniu przedstawione zostaną kwestie
związane z zasadami noszenia: znaków identyfika−
cyjnych, dystynkcji policyjnych, oznak szkolnych,
baretek orderów, odznaczeń i medali.
1. ZNAKI IDENTYFIKACYJNE.
A.) Policjanci noszą na ubiorach służbowych i
wyjściowych oznaczenia identyfikacji indywidual−
nej. Oznaczenia nosi się na środku lewej górnej kie−
szeni kurtek, bluzy, koszuli służbowej letniej i swe−
tra .
B.) Oznaczenia służb Policji nosi się na kołnie−
rzu kurtki wyjściowej oraz na lewym rękawie kurt−
ki galowej i bluzy służbowej.
C.) Policjanci noszą na kuli lewego rękawa
płaszcza całorocznego, kurtki galowej, bluzy służ−
bowej –emblemat w kolorze granatowym z umiesz−
czonym na łuku napisem Policja w kolorze srebr−
nym. Na bluzach munduru ćwiczebnego oraz swe−
trach – emblemat w kształcie prostokąta w kolorze
ciemno−niebieskim z napisem Policja w kolorze
srebrno−szarym− umieszczonym na klapce kieszonki
lewego rękawa lub nad lewą górną kieszenią.
2. DYSTYNKCJE POLICYJNE
A.) Oficerowie Policji noszą na daszkach cza−
pek gabardynowych odpowiednią ilośćB.)
galonów:
− oficerowie do stopnia nadkomisarza jeden ga−
lon szerokości 6 mm naszyty w odległości 6 mm
od krawędzi daszka na całej długości łuku daszka,
− oficerowie od stopnia podinspektora do gene−
ralnego inspektora – dwa galony szerokości 6 mm
naszyte obok siebie w odległości 6 mm od krawę−
dzi daszka.
C.) Policjanci pododdziałów antyterrorystycz−
nych noszą na beretach dystynkcje w następujący
sposób:
− podoficerowie i aspiranci noszą na beretach
takie same dystynkcje jak na czapkach gabardyno−
wych

− oficerowie młodsi noszą na beretach jeden pa−
sek na lewej stronie beretu długości3 cm i szeroko−
ści 5 mm umieszczony pod kątem 45 stopni w sto−
sunku do dolnej krawędzi beretu oraz odpowiednią
ilość gwiazdek w zależności od posiadanego stop−
nia. Gwiazdki rozmieszcza się w linii prostej nad
środkiem paska prostopadle do jego położenia.
D.) Oficerowie starsi noszą na beretach dwa
paski długości 3 cm, szerokości 5mm w odstępie 4
mm oraz odpowiednią ilość
E.) gwiazdek, w zależności od posiadanego
stopnia.
3. ORDERY, ODZNACZENIA I MEDALE .
A.) Ordery i odznaczenia zawiesza się na wstąż−
kach długości – 6−6,5 cm każda. Górna krawędź
wstążek wszystkich orderów i odznaczeń powinna
tworzyć równą linię poziomą.
B.) Na kurtkach ordery i odznaczenia nosi się
na wysokości 3,5 cm powyżej klapy górnej kiesze−
ni w następujący sposób :
− jeden order, odznaczenie nad środkiem kie−
szeni,
− od dwóch do czterech orderów − odznaczeń
bez przerwy między wstążkami pierwszego orderu
lub odznaczenia podkłada się do odpowiedniej sze−
rokości niezbędnej dla zachowania symetrii pod
klapę kurtki,
− od pięciu do ośmiu orderów lub odznaczeń w
jednym rzędzie tak, by zajęły szerokość −
czte−
rech wstążek umieszczonych obok siebie, przy czym
wstążkę drugiego i kolejnych orderów lub odzna−
czeń podkłada się częściowo pod wstążkę poprzed−
niego orderu lub odznaczenia,
− większą ilość − orderów i odznaczeń tylko w
dwóch rzędach maksymalnie po 6 – 8 odznaczeń w
rzędzie,
− rzędy orderów lub odznaczeń umieszcza się w
ten sposób, aby górny rząd krył wstążki dolnego
rzędu w całości, a odznaki dolnego rzędu do poło−
wy.

Radom, 26.04.2001 r. − Policjanci z wydziału
PG KWP w Radomiu w toku czynności dochodze−
niowo−śledczych znaleźli nielegalną rozlewnię spi−
rytusu technicznego.

dawany był w Radomiu i w Warszawie.
W wyniku podjętych czynności policjanci usta−
lili, iż D.G. przechowuje alkohol poza Radomiem
w miejscowości Janów na prywatnej posesji, gdzie
wynajmował pomieszczenia gospodarcze. Ustalo−
no także siedzibę rozlewni prowadzonej przez G.S.,
mieściła się ona w wynajętym garażu w Radomiu
przy ul. Żeromskiego.
Ponadto ustalono, iż tak wyprodukowany alko−
hol jest sprzedawany na giełdzie rolnej w Radomiu,
gdzie G.S. prowadził punkt sprzedaży papierosów.
W tymże punkcie znaleziono także papierosy po−
chodzące z przemytu. W trakcie przeszukania zna−
leziono tam 400 paczek papierosów różnych marek

C.) Policjanci mogą nosić
D.) na kurtce wyjściowej i bluzie służbowej na−
stępujące odznaki:
− odznakę absolwentów szkół i kursów w Poli−
cji,
− inne odznaki , na których noszenie otrzymali
zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów.
Przypina się je bezpośrednio do przedmiotu bez
odkładek. Odznak nie nosi się na innych przedmio−
tach umundurowania.
E.) Na kurtce i bluzie niżej wymienione odzna−
ki nosi się w następujący sposób:
− absolwentów szkół i kursów Policji na środku
(między guzikiem klapy, a dolną krawędzią) pra−
wej górnej kieszeni kurtki.
− organizacji społecznych, zawodowych i odzna−
ki sportowe na klapie prawej górnej kieszeni kurt−
ki, na wysokości guzika, na środku lewej połowy
klapy.
F.) Odznaki nie wym. uprzednio nosi się w spo−
sób określony w przepisach ustanawiających te od−
znaki lub zezwalających na ich noszenie,
G.) Na prawej górnej kieszeni kurtki lub bluzy
policjant może nosić
H.) najwyżej dwie odznaki. Ponadto może no−
sić
I.) jedną wybraną odznakę organizacji społecz−
nych, zawodowych lub sportowych w zależności
od uznania policjanta i okoliczności występowania)
3. OZNAKI SZKOLNE .
Oznaki szkolne noszą wyłącznie słuchacze
Wyższej Szkoły Policji na naramiennikach kurtek,
bluz i płaszczy sznurek pleciony koloru matowo
srebrnego o średnicy 3 mm, naszyty dookoła nara−
miennika, z wyjątkiem wszycia przy rękawie.
5 . BARETKI .
W przypadkach , gdy nie ma obowiązku nosze−
nia orderów i odznaczeń nosi się ich baretki wyko−
nane ze wstążki barwy przewidzianej dla danego
orderu lub odznaczenia.
podinsp. Józef Słowiński
zastępca naczelnika Wydziału Prewencji

bez wymaganych znaków akcyzy i 250 butelek o
pojemności 0,7 z alkoholem.
W wyniku przeszukania garażu znajdującego się
w Radomiu przy ul. Żeromskiego znaleziono apa−
raturę do rozlewania alkoholu (szklane baniaki, rur−
ki, wężyki itp.), kapslownice, kapsle do zakręcania
butelek, baniaki plastikowe ok. 80 szt. i etykiety na
butelki (ok. 2000 szt.). Obydwaj mężczyźni zostali
zatrzymani do dyspozycji prokuratora.
Od 26 marca obowiązuje ustawa z dnia 2 marca
2001 o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wy−
robów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów
tytoniowych, która przewiduje surowszą karę za
nielegalne rozlewanie alkoholu.
(t.k.)

Polizeiprasidium Frankfurt (Oder) Polizeiprasident
Proceder polegał na tym, iż D.G. z pewnego źró−
dła uzyskiwał znaczne ilości spirytusu, które na−
stępnie rozlewał w kanistry i dostarczał G.S. do
prowadzonej przez niego nielegalnej rozlewni, w
której wytwarzany był alkohol w postaci wódki.
Tutaj rozlewano alkohol do butelek, kapslowano i
oznaczano etykietami posiadającymi znaki fabrycz−
ne podobne do obowiązujących w Czechach i Sło−
wacji. W ten sposób wyprodukowany alkohol sprze−

Wielce szanowny Panie Komendanci,
Bardzo serdecznie dziękuję panu i wszystkim funkcjonariuszom policji, również w imie−
niu kierownika delegacji i całej niemieckiej delegacji, za pomoc i opiekę podczas wizyty
w Pańskim Województwie na początku maja 2001r. jestem pewien, że ta wizyta przyczyniła
się do dalszego zwiększenia szacunku polskiej Policji.
Z poważaniem
Hartmut Lietsch
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NSZZP

ZWIĄZKOWA MAJÓWKA
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj.
mazowieckiego w dniach 4 – 6.05.2001r. zorga−
nizował dla związkowców majówkę w Ośrodku
Wypoczynkowym „Olszynka” koło Białobrze−
gów. Uczestniczyło w niej 170 osób. Byli to po−
licjanci i ich rodziny z zarządów Terenowych
NSZZP Radom, z pierwszego Komisariatu Poli−
cji z Radomia, Płock, Garwolin, Siedlce, Mińsk
Mazowiecki, Kozienice, Pionki, Warszawa Za−
chodnia. Honorowym uczestnikiem majówki był
Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu
Generał Zdzisław Marcinkowski wraz z małżon−
ką, Szef Logistyki KWP podinsp. Edward Ma−
łecki z małżonką oraz Senator RP Zbigniew
Gołąbek. Podział miejsc nastąpił wcześniej na
posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZP
i dobrze, ponieważ w dniu wysłania komunika−
tu do Komend Powiatowych o godz. 15:00 za−
brakło miejsc. Opłata za pobyt tj. zakwaterowa−
nie i wyżywienie wynosiła 35 zł. 4 maja do godz.
16:00 – zakwaterowaliśmy wszystkich uczestni−
ków imprezy i o godz. 17:30 spotkaliśmy się
wszyscy przy wspólnym grilowaniu, gdzie ser−
wowane były pyszne kiełbaski, kaszanka, bigos
i kasztelańskie piwo. Do tańca przygrywał nam
zespół muzyczny „Antrakt” z Radomia. Zabawa
trwała do białego rana. Już po godzinnym grilo−
waniu widać było, że stanowimy wielką wspól−
na rodzinę, nawet Ci którzy przyjechali z odle−
głych komend powiatowych nie czuli się wyob−

cowani, zostali wchłonięci przez swoich kole−
gów do wspólnej zabawy. W przerwie gry ze−
społu przy stolikach przygrywała kapela biesiad−
na z Płocka, składająca się z naszych emerytów.
Następnego dnia na śniadanie przyszło około
70% biesiadujących, ponieważ pozostałych „bo−
lały nóżki”. Po śniadaniu dzieci korzystały z bi−
larda, siłowni, kortów tenisowych, boiska spor−
towego i rowerów, a dorośli ze względu na to, że
ciśnienie w Olszynce jest bardzo zmienne, leczyli
swoje „bolące główki” Pobyt na świeżym powie−
trzu uprzyjemniały trzy muzyczne zespoły: „Ak−
sel” z Płocka, „Antrakt” z Radomia i „Emerson”
z Ostrołęki. Był to prawdziwy pokaz umiejętno−
ści artystycznych i muzycznych tych zespołów.
Dawały z siebie wszystko, żeby jak najlepiej
wypaść w oczach biesiadujących kolegów i mu−
szę stwierdzić, że im się to udało. O godzinie
17:00 uroczysta kolacja ze stołem szwedzkim.
Stół zapełniony był różnego rodzaju potrawami
mięsnymi, rybnymi, garmażerką, a smakosze
mogli znaleźć swojską kiełbasę, salceson i inne.
I znów zaczął się maraton umiejętności tanecz−
nych, nawet co niektóre panie trzy razy w ciągu
wieczoru zmieniały buty. O 4 nad ranem odbył
się wspólnym występ wszystkich trzech zespo−
łów. Mimo, że wcześniej się nie znali, nie mieli
żadnych prób, wyszło im to bardzo dobrze. Nie
wiem czy nie powstanie nawet jeden wspólny
Policyjny Zespół Muzyczny o nazwie „Emerso −

Antrakto – Akselo”. 6 maja po obiedzie czas na
wyjazd, były pożegnania, podziękowania i za−
pytania kiedy zorganizujemy tak wspaniałą na−
stępną imprezę. Ciężko się było nam rozstać, ale
niestety czas nieubłaganie płynie i trzeba wracać
do szarej codzienności i obowiązków służbo−
wych. Mimo, że dla nas członków sekretariatu
był to bardzo ciężki i pracowity tydzień, to ob−
serwując zadowolenie i uśmiech na twarzach
gości, tydzień tak wielkiej harówki przyniósł nam
ogromną satysfakcję. W jednej sekundzie zapo−
mnieliśmy o trudach całego tygodnia.
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZP
woj. mazowieckiego i wszystkich uczestników
majówki serdecznie dziękuję Paniom kucharkom
ze stołówki związkowej w KWP w Radomiu,
które musiały zrobić 2600 pierogów, wszystkim
pracownikom Olszynki na czele z Kierownikiem,
zespołom muzycznym, kapeli z Płocka za to, że
ich ciężka praca przyczyniła się do tego, że wszy−
scy wyjechali szczęśliwi, zadowoleni, najedzeni
i wytańczeni. Panu Generałowi Marcinkowskie−
mu serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w im−
prezie, za to że był i bawił się wspólnie ze swo−
imi podwładnymi i nie bez kozery przytoczę tu
jedną zwrotkę piosenki ułożonej przez jednego
z policjantów woj. mazowieckiego:
„Nasz Generał jest tu z nami, nie opuści nas,
Ma szacunek wśród podwładnych i szanuje nas
Gdy masz problem idź do niego to pomoże ci.
Jest jak ojciec, nasz przyjaciel i kochamy go”
Anna Walczak

TURYSTYKA

Region IPA Radom w akcji
W dniach 20−26 kwietnia odbyła się wy−
cieczka do Paryża zorganizowana przez ZW
NSZZ Policjantów województwa mazowiec−
kiego. W wycieczce uczestniczyli policjanci i
członkowie ich rodzin z całego Mazowsza.
Wśród uczestników była również grupa poli−
cjantów należących do IPA – Międzynarodo−
we Stowarzyszenie Policjantów / Region Ra−
dom.
23 kwietnia delegacja reprezentująca Re−
gion, Grupę mazowiecką IPA oraz Związki Za−
wodowe Policjantów w osobach – Jan Lenar−
czyk (tłumacz), Zygmunt Kot, Ryszard Pietras
oraz Andrzej Trawczyński, uczestniczyła w

spotkaniu z Sekretarzem Generalnym Sekcji
Francuskiej IPA Serge Roger i Prezydentem
IPA na Departament Paryża Pierre Pelletier.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Sekcji fran−
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cuskiej IPA przy ul. Friedland 28 nieopodal
słynnego Łuku Triumfalnego. Na podkreśle−
nie zasługuje fakt, że Sekretarz Generalny Ser−

ge Roger przybył na to spotkanie pomimo cho−
roby, która dotknęła go tuż przed naszym przy−
byciem. Po wejściu do siedziby, przywitaniu
się i przedstawieniu był moment lekkiego za−
gubienia. Byliśmy zdziwieni formą przyjęcia,
ale podobno we Francji jest taki zwyczaj: na
stojąco, byle gdzie, aby rozmowa była do rze−
czy. Po tym lekkim „prysznicu” lody puściły.
Gospodarze poczęstowali nas piwem i rozmo−
wa nabrała tempa. Poprzez wspaniałego tłu−
macza Janka Lenarczyka dowiedzieliśmy się
dużo na temat pracy francuskiej policji, związ−
ków zawodowych i działalności IPA we Fran−
cji. My opowiedzieliśmy o Radomiu, woje−

wództwie mazowieckim, Olszynce, związkach
zawodowych i dowódcy policjantów Mazow−
sza generale Zdzisławie Marcinkowskim. Roz−
mowa toczyłaby się na pewno dłużej, ale go−
dzina powrotu do autokaru zbliżała się nieubła−
ganie. W tym momencie przekazaliśmy Fran−
cuzom drobne upominki w postaci czapki po−
licyjnej wizytowej i roboczej (bejsbolówka),
polskiej „okowity”, „Wiadomości Sekcji Pol−
skiej IPA” (najnowszy numer), kalendarzy
związków zawodowych, proporczyków. W za−
mian otrzymaliśmy czapkę francuskiego poli−
cjanta, proporczyki Sekcji Francuskiej IPA oraz
drobne upominki – długopisy, breloczki.
Na ręce Sekretarza Generalnego złożyliśmy
nieoficjalne zaproszenie na przyjazd delegacji
policjantów paryskich na uroczystości Święta
Policji do Polski. Chcielibyśmy pokazać Fran−
cuzom Warszawę, Radom, Warkę, Kazimierz
Dolny i nawiązać bliższe kontakty. Odnieśli−
śmy wrażenie, że nasi rozmówcy naprawdę
nabrali ochoty na spędzenie urlopu w Polsce i
być razem z nami w Święto Policji. Mamy
nadzieję, że do takiego spotkania w Radomiu
dojdzie. Czas naszej wizyty niestety dobiegł
końca, Pożegnaliśmy naszych przesympatycz−
nych gospodarzy i opuściliśmy siedzibę Fran−
cuskiej Sekcji IPA w Paryżu. W pełni zadowo−
leni ze spotkania wróciliśmy na trasę naszej
wycieczki.
„Servo per amikeco!”
Opracowanie i zdjęcia: Zygmunt Kot.

NSZZ P

SPOTKANIE Z EMERYTAMI
Skład Zarządu Terenowego Emerytów i Ren−
cistów NSZZP KWP w Radomiu.
Przewodniczący: Stefan Kozłowski
Wiceprzewodniczący: Leszek Stefański
Wiceprzewodniczący: Zdzisław Ciepliński
Wiceprzewodniczący: sekretarz Mieczysław
Młynarski
Skarbnik: Maria Brandt
Członek zarządu: Józef Kruk
Przewodniczący Komisji Socjalnej: Jan Bębenek

„Oj Olszynka, oj Olszynka!
To jest prawie pod gwiazdami
tu się nie smuć, tu się pobaw
troski swe zostaw za drzwiami!”
Jest to jedna zwrotka piosenki ułożonej przez
emerytów i śpiewanej na pikniku w OW w Ol−
szynce w dniach 30.04 – 03.05.2001r., w którym
uczestniczyło 80 osób. W programie pobytu była
zabawa, rozgrywki szachowe, brydżowe, nawet
konkurs piosenki. W uroczystej kolacji 1 maja
wziął udział Generał Zdzisław Marcinkowski wraz
z małżonką, Przewodniczący ZW NSZZP Zbi−
gniew Dąbrowski z małżonką oraz pozostali człon−

kowie sekretariatu. Pan Przewodniczący ZT
Emerytów i Rencistów NSZZP KWP w Rado−
miu Stefan Kozłowski serdecznie podziękował
Panu Generałowi i Panu Przewodniczącemu za
uczestnictwo w spotkaniu oraz za to, że
ciągle pomagają i wspierają tych, któ−
rzy zakończyli aktywność zawodową.
Pan Generał w swoim wystąpieniu za−
akcentował, że jest bardzo zadowolony
z tego, że emeryci się integrują, organi−
zują sobie wspólnie czas, wspólne wy−
jazdy. Zapewnił, że będzie wspierał
działania emerytów i ich dążenia do
stworzenia wspólnej rodziny policyjnej.
Przewodniczący Zbigniew Dąbrowski zaznaczył,
że ZT Emer. i Ren. NSZZP KWP w Radomiu
działa bardzo potężnie, skutecznie i na ich dzia−
łalności powinny wzorować się co niektóre za−
rządy terenowe. ZT Em. i Ren. NSZZP KWP
w Radomiu powstał w 1990 roku. Prawie od sa−
mego początku zarządowi przewodniczył kol.
Stefan Kozłowski. Przez te 11 lat z kilkudzie−
sięciu członków rozrósł się do prawie 350 osób.
Emeryci zawsze współdziałali z policjantami,

ZARZĄD TERENOWY
NSZZ POLICJANTÓW KPP SIERPC
Przewodniczący: Wojciech Kęsicki
Wiceprzewodniczący: Ryszard Witkowski
Wiceprzewodniczący ds. Emerytów i Rencistów: Hen−
ryk Sieciński
Wiceprzewodniczący Sekretarz: Andrzej Składanowski
Wiceprzewodniczący Skarbnik: Wakat

Stan kadrowy KPP w Sierpcu wynosi 97 eta−
tów. Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP
w Sierpcu skupia w swoich szeregach 80 człon−
ków – policjantów w służbie i 24 członków
emerytów i rencistów. Od momentu reaktywo−
wania Organizacji Związkowej w byłej KRP
Sierpc tj. we wrześniu 1998r. Zarząd Tereno−
wy podjął aktywne działania mające na celu
zintegrowanie środowiska policyjnego. Wype−
łniając podstawowe cele statutowe zorganizo−
wano paczki mikołajkowe dla dzieci, a także
udzielono pierwszych zapomóg dla najbardziej
potrzebujących wsparcia finansowego policjan−
tów. Zmiana podziału administracyjnego kraju
i idąca za tym reforma struktur Policji zrodziła
możliwość prowadzenia przez ZT NSZZP KPP
w Sierpcu działalności gospodarczej. Przy
przychylności Komendanta Wojewódzkiego
Policji z/s w Radomiu przejęliśmy „Kasyno” –
lokal gastronomiczny, który od ówczesnego
czasu znajdował się w prywatnych rękach. Po−
zwoliło nam to do osiągania małych, ale sta−
bilnych dochodów, a tym samym, racjonalnie
gospodarując budżetem mogliśmy sobie po−
zwolić na rozszerzenie oferty dla policjantów
i nie tylko, bowiem w pierwszych imprezach
plenerowych brali udział zarówno członkowie
Związku z rodzinami jak i nie zrzeszeni.
Nie ukrywam, że taka forma promowania

związku przyczyniła się do zwiększenia jego
szeregów. Przedmiotem działania ZT nie były
i nie są jedynie sprawy socjalne, ale od mo−
mentu istnienia tj. od 1998r. podjęta została
współpraca ze stroną służbową w zakresie
uprawnień statutowych Związku. Po wielu
nieudanych próbach dialogu z Komendantem
Powiatowym Policji udało nam się wreszcie
wymóc na stronie służbowej ustępstwa w za−
kresie: informowania o wszczętych postępo−
waniach dyscyplinarnych wobec policjantów
i wglądu w ich materiały, uczestnictwa i gło−
su doradczego przy rozmowach kadrowych
z policjantami, a w kwestiach finansowych do−
tyczących uposażenia policjantów i świadczeń
dodatkowych uzyskania prawa równego gło−
su. Kontakty przedstawicieli Związku ze stro−
ną służbową przypominały i przypominają nie−
ustanną walkę bowiem Komendant Powiato−
wy za wszelką cenę stara się marginalizować
rolę Związków, ograniczając jego zakres dzia−
łania wyłącznie do spraw socjalnych. Chce
w ten sposób scedować na nas własne obo−
wiązki troszczenia się o byt policjantów. Na
takie zachowanie się strony służbowej nie mo−
żemy zostać obojętni i podejmujemy wszel−
kie kroki aby nie stać się instytucją przydzie−
lającą jedynie zapomogi, a mieć wpływ na
istotne sprawy bieżące oraz perspektywiczny
rozwój jednostki. Aby oddać sprawiedliwość
Komendantowi powiatowemu musimy do−
strzec również pozytywy jego działalności. Ze
wszech miar godnym uwagi jest fakt remontu
budynku KPP, gdzie zaniedbania ze strony
byłej KWP w Płocku sięgają lat 70−tych,

przy protestach o sprawy płacowe, emerytalne
i socjalno−bytowe, przy organizacji wspólnych
imprez wypoczynkowych, rekreacyjno−sporto−
wych i wczasów. W zarządzie zostały utworzo−
ne i czynnie działają sekcje szachów, brydża, war−
cabów i wędkarstwa, organizują wspólne wyjaz−
dy do teatru i występy estradowe.
Dwa razy w roku wyjeżdżają na
wczasy w góry i nad morze, a co
kwartał organizują dwu i trzydniowe
spotkania integracyjne w OW Olszyn−
ka, co miesiąc odbywają się zebrania
w świetlicy w KWP w Radomiu.
Na tych spotkaniach wspólnie roz−
wiązują swoje problemy i nawzajem
sobie pomagają. Bieda panująca
wśród emerytów i działania zarządu zmierzające
do niesienia jakiejkolwiek pomocy swoim człon−
kom, spowodowały, że w szeregi związkowców
zapisują się ciągle nowi emeryci. Wszyscy eme−
ryci stwierdzili, że bardzo dużą pomoc otrzymu−
ją od Komendanta Wojewódzkiego Policji Ge−
nerała Marcinkowskiego i jego Zastępców oraz
zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. mazowiec−
kiego, za co bardzo serdecznie dziękują.
Anna Walczak

Chwali się inicjatywę i zaangażowanie Ko−
mendanta w tej materii, bowiem prestiż jed−
nostki, a tym samym instytucji o nazwie Poli−
cja zyskały znacznie na wartości. Drugą god−
ną uwagi inicjatywą strony służbowej jest pod−
jęcie inicjatywy nadania naszej jednostce
sztandaru. Uroczystość ta ma odbyć się w świę−
to „Dożynek wojewódzkich” w Sierpcu
w sierpniu tego roku. Inicjatywie takiej nale−
ży tylko przyklasnąć i aktywnie się do niej
przyłożyć, co też ZT uczynił. Obecnie najwięk−
szą bolączką KPP w Sierpcu są wakaty, któ−
rych mamy 4. Przy i tak skromnej jak na po−
wiat obsadzie etatowej jest to istotny manka−
ment, gdyż taki stan rzeczy zmusza policjan−
tów do dodatkowych obowiązków wykracza−
jących niejednokrotnie poza normatywny czas
pracy. Również wobec tego problemu nie po−
zostajemy obojętni i kwestia uzupełnienia sta−
nu kadrowego będzie przedmiotem rozmów
z Panem Komendantem Powiatowym Policji
w Sierpcu.
Wojciech Kęsicki
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

Mija rok, jeden rok, cały
długi, okrągły rok... od chwili kiedy ukazał się „ze−
rowy” pilot „Głosu”. Spotykamy się po raz dziesią−
ty (i mam nadzieję, że nie ostatni), a zatem po raz
kolejny serdecznie witam wszystkich, którzy chcą
czytać ten artykuł i tych którzy muszą to robić. Za−
trzymaliśmy się ostatnio na wskazówkach dotyczą−
cych długości kija spinningowego. Chcę w tym mo−
mencie nadmienić, że omawiana odmiana wędko−
wania wcale nie jest łatwa. Cała sprawa nie polega
jedynie na zaopatrzeniu się w odpowiedni sprzęt,
przynęty i wyrzucanie ich jak najdalej przed siebie,
a następnie ściąganie z nadzieją, że ryba ochoczo
uwiesi się na kotwiczce lub haku naszej błystki czy
woblera. Prowadząc przynętę należy umiejętnie ją
pobudzać ruchami szczytówki wędziska, przyspie−
szając lub zwalniając zwijanie liuki przez kołowro−
tek. Czytając liczne pozycje fachowej literatury za−
cząłem z czasem zastanawiać się nad skutecznością
metod stosowanych przez uznane autorytety spin−
ningowe Anglii, Francji, czy też nasze rodzime. Z ja−
kąż przyjemnością oglądamy filmy wędkarskie lub
programy telewizyjne, gdzie John Wilson, Rex Hunt,
czy inni swobodnie łowią ryby w ilości dowolnie
przez nich zaplanowanej. Kiedy minął pierwszy

POLICYJNE SZACHY
12 kwietnia br. w Radomiu miało miejsce uroczyste
zakończenie III Mistrzostw Polski Policjantów w sza−
chach korespondencyjnych. W uroczystości wzięli udział:
nadinsp. Zdzisław Marcinkowski – Komendant Woje−
wódzki Policji z/s w Radomiu (wielki sympatyk szachów
i szachista!), Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego – Zbigniew Dą−
browski oraz jego zastępca i szef organizacji związkowej
w KWP w Radomiu – Andrzej Trawczyński, redaktor na−
czelny „Policyjnego Głosu Mazowsza” – Rzecznik Pra−
sowy KWP z/s w Radomiu kom. Tadeusz Kaczmarek,
liczne grono policyjnych szachistów z byłym mistrzem

Polski Policjantów w szachach korespondencyjnych – An−
drzejem Pulikiem z Kozienic i aktualnym Mistrzem w tej
dziedzinie − kom. Jackiem Sieczkowskim z Radomia,
a także liczne grono dziennikarzy.
Podczas uroczystości Mistrzowi Polski – kom. Siecz−
kowskiemu z KWP z/s w Radomiu – rodem z Łukowa
wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dyplomy
wręczył nadinsp. Zdzisław Marcinkowski, a nagrody rze−
czowe Przewodniczący ZW NSZZ P – Zbigniew Dąbrow−
ski i jego zastępca Andrzej Trawczyński. Na uroczystość
nie dotarł z powodu wcześniejszego wyjazdu świątecz−
nego Wicemistrz Polski Policjantów w szachach − Sła−
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okres fascynacji, wiernego podziwu i zazdrości dla
kunsztu wędkarskiego „topu” zacząłem dostrzegać
drobne, ale jakże ważne szczegóły rzucające pewne
światło na wędkarstwo w wykonaniu najlepszych.
Zauważyłem, że w ciągu jednego filmu (z jednej wy−
prawy wędkarskiej) ubiór głównego bohatera ulega
zmianom , czasem całkowitym. Bywa, że zmieniają
się warunki pogodowe, pomimo że tło pozostaje to
samo. Powyższe zjawisko świadczy o tym, że film
jest kręcony kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt
godzin. Zwykle kamera ukazuje wędkującego, któ−
ry zarzuca przynętę, później przejazd obiektywem
po uroczej okolicy z nastrojowym podkładem mu−
zycznym, a następnie ponownie w kadrze pojawia
się mistrz, który właśnie zacina okazową rybę
wprawnie ją holuje i podbiera, po czym z uśmiechem
triumfu – błyskając kompletem nowego uzębienia –
demonstruje zapatrzonym widzom swoje trofeum.
Zwykle po tym następuje protekcjonalne udzielanie
porad i wskazówek.
Czytujecie w czasopismach wędkarskich wyniki
zawodów Grand Prix i innych jasełek organizowa−
nych w naszym kraju? Biorą w nich udział sławy po−
szczególnych okręgów i kół wędkarskich, a jednak
wbrew pozorom spośród kilkudziesięciu zapamiętale
młócących wodę facetów, po kilku godzinach zawo−
dów wygrywa ten, który złowił ledwo wymiarowego
szczupaczka lub kilka okonków. Niewątpliwie istot−
ną rolę odgrywa tu przypadek w losowaniu sektora
łowienia. W jednym są ryby, w innym jest ich mniej
lub nie ma wcale. Generalnie jednak jak sądzę cała
sprawa rozbija się o parę prostych zasad:
− komercja ma to do siebie, że nie kupujemy tego
co chcemy, a to co nam się podsunie do kupienia,

− łowiska zagraniczne są umiejętnie zagospoda−
rowane, a nie umiejętnie okradane,
− sprzęt, który dostarczany jest na rynek wschod−
ni−europejski jest raczej pośledniejszej kondycji, po−
mimo rozległych ofert katalogowych (zwykle na nasz
rynek dostarczana jest partia oscylująca w granicach
20% całej oferty z uwagi na relację: kieszeń wędka−
rza – zamówienia dystrybutorów).
Podejrzewam, że gdyby trzykrotny mistrz świa−
ta w wędkarstwie spławikowym – Bob Nud znalazł
się nad losowa wybraną polska rzeczką, miałby kło−
poty ze złowieniem paru przyzwoitych płoci czy kle−
ni, które tonami poławia w dobrej starej Anglii.
Szereg filmów realizowanych jest na łowiskach
komercyjnych, co stanowi również pewną dyspro−
porcję pomiędzy mitem a rzeczywistością. Napisa−
łem powyższe spostrzeżenia po to, by wędkarz miał
świadomość, że sprawa wcale nie jest taka prosta.
Ryby, te które jeszcze pozostały żywe, szybko się
uczą, a na dodatek doświadczenia nabyte przekazu−
ją genetycznie swojemu potomstwu. Prowadząc
przynętę należy patrzeć na nią jednocześnie okiem
ryby. Jednym z kluczowych warunków nadawania
przynęcie właściwej prędkości, odpowiednich ru−
chów i prowadzenia jej na właściwej głębokości na
jakiej ewentualnie mogą przebywać ryby oraz spra−
wić, aby zachowanie się kawałka blachy, czy drew−
na wzbudziło w drapieżniku naturalny odruch ataku
„reszta jest milczeniem”. Jak wspomniałem uprzed−
nio kij, kołowrotek i cała reszta musza tworzyć ca−
łość i „leżeć” w dłoni. Spinning nie jest z zasady
metoda stacjonarną i skutecznie pozwala zrzucać
zbędne kilogramy nadwagi. Ciąg dalszy nastąpi,
a tym czasem – na ryby?
Stalker

womir Pawłowski z Tuszyna (KPP Łódź – Wschód w Ko−
luszkach) i Sędzia Turnieju – Henryk Motyka z Kozie−
nic. Szachistom: Andrzejowi Pulikowi, Jerzemu Pałysie
i Krzysztofowi Pulikowi wręczono nagrody książkowe
za rozwiązywanie zadań szachowych zamieszczanych
w naszym miesięczniku. W czasie spotkania nadinsp.
Zdzisław Marcinkowski rozegrał partie szachów z Mi−
strzem Jackiem Sieczkowskim i byłym mistrzem Andrze−
jem Pulikiem, które cieszyły się zainteresowaniem sza−
chistów i dziennikarzy. Na zakończenie uroczystości ro−
zegrano turniej szachowy z tempem przyśpieszonym.
Uczestniczyło w nim 7 szachistów. Turniej wygrał Mistrz
Jacek Sieczkowski – Radom (6 pkt.) przed Krzysztofem
Pulikiem – Kozienice (5 pkt.) i Stanisławem Sobichem –
Łuków (4 pkt.). Zwycięzca otrzymał nagrodę w postaci
szachów do gry, którą wręczył sam nadinsp. Zdzisław
Marcinkowski. Organizatorem Mistrzostw Polski Poli−
cjantów w szachach korespondencyjnych (zapoczątkowa−
nych w 1995r.) jest NSZZ Policjantów w Radomiu, a ich
pomysłodawcami są: podinsp. Marian Frąk z KWP z/s
w Radomiu i asp. sztab. Andrzej Pulik z Kozienic. W III
MPP startowało aż 15 zawodników (bardzo wielu z wy−
sokimi kategoriami szachowymi) z całej Polski, w tym
czterech z mazowieckiej KWP (J. Sieczkowski, St. So−
bich, A. Pulik i M. Frąk).
Szachiści mazowieckiej KWP odnieśli więc duży suk−
ces! Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu wy−
różnił swoich zawodników – J. Sieczkowskiego i St. So−
bicha nagrodami pieniężnymi. Uroczystość w Radomiu
była prawdziwym świętem szachów. O tym, że warto sport
szachowy i kulturę szachową propagować w środowisku
policyjnym mówili: nadinsp. Zdzisław Marcinkowski,
związkowcy i prowadzący uroczystość – podinsp.
M. Frąk. Jesienią br. planowane jest zorganizowanie bez−
pośrednich Mistrzostw Polski Policjantów w szachach
w OW „Olszynka” w Białobrzegach koło Radomia. Sza−
chistów policyjnych z całego kraju prosimy o zgłaszanie
udziału w tym turnieju na adres „Policyjnego Głosu Ma−
zowsza”.
(mf)
− fotoreportaż Mariana Świderka na okładce

GRAMY W SZACHY
W poprzednim numerze zamieściliśmy znakomi−
te zadanie P. Januszewicza: Białe – Kg4, Gb5, Gb8 i
pa4, Czarne – Ka8, Gh6 i piony: a5, a6, a7, b3, g5, g6
i g7 – białe zaczynają i remisują. Oto jego rozwiąza−
nie: 1. Gc4! I gdy 1. ...K:b8 2. G:b3 remis, gdyż po
odejściu cz. Króla Goniec będzie bronił b. pa4, a bia−
ły Król nie będzie ruszał się z zajmowanego miejsca.
Natomiast gdy: 1. ...b2 2. Gg3!! BlH 3. Gd5+Hb7
4.Gg2! H:g2 (musi!) i jest pat! Za rozwiązania zadań
z poprzednich numerów nagrody otrzymują: ze stycz−
nia – kom. Jerzy Pałysa z Przasnysza, z lutego − nikt
nie nadesłał rozwiązania, z marca 2001r. – Tadeusz
Zug z Mierzęcic woj. śląskie. Kwiecień rozliczymy
w czerwcu.
W tym numerze prezentuję własne zadanie (my−
ślę, że nietrudne do rozwiązania), które swego czasu
opublikowałem w Czechach – w piśmie „Sachove
Umeni”. Pouczający problem!
Mat w dwóch pos.
(zaczynają jak zawsze białe)
Na rozwiązania, które należy przysyłać na adres
redakcji „Policyjnego Głosu Mazowsza” (KWP z/s w
Radomiu ul. 11
Listopada 37/59
26−600 Radom)
oczekujemy w
terminie 3 tygo−
dni od ukazania
się numeru. Cze−
ka nagroda od re−
daktora kącika
szachowego.
podinsp.
Marian Frąk

Mundur na wieszaku

TO JEST KINO!
Wiosna już chyba na dobre zagościła u nas, choć znowu raczej bardziej temperaturami przypomina
lato. Najważniejsze jednak, że jest słonecznie i ciepło i że taka pogoda sprzyja wyjazdom, spacerom
i oczywiście wizytom w kinie. W tym numerze przedstawię kolejne dwa warte obejrzenia tytuły. Ponie−
waż coraz większym zainteresowaniem cieszy się wspaniała ekranizacja „W pustyni i w puszczy” zachę−
cam do przeczytania wywiadów z odtwórcami głównych ról w tym niezwykłym filmie.

W PUSTYNI I W PUSZCZY – NIE
WIDZIAŁEŚ? ZOBACZ!
WYWIAD Z KAROLINA SAWKĄ – odtwórczy−
nią roli Nel
− Wszyscy członkowie ekipy filmowej podkre−
ślają, że znakomicie im się z Tobą pracowało, na−
wet nazywają Cię „Małą księżniczką”. A jak To−
bie pracowało się z ta międzynarodową ekipą?
− Mnie również pracowało się bardzo dobrze.
Myślę, że mnie polubili, ponieważ byłam normalna.
Nie marudziłam i zawsze byłam gotowa do pracy.
W ogóle nie przeszkadzało mi, że pracujemy tak dłu−
go i że musimy powtarzać wiele razy każde ujęcie.
Na planie było bardzo dużo ludzi i naprawdę wszy−
scy byli dla mnie bardzo życzliwi. W szkole miałam

angielski, więc podstawy już znałam, ale pod ko−
niec zdjęć rozumiałam wszystko co mówi do mnie
Gavin i pozostali ludzie z ekipy. Bez trudu więc do−
gadywałam się ze wszystkimi.
− Zanim wygrałaś eliminacje i zdobyłaś rolę
Nel, nie miałaś prawie żadnych doświadczeń ak−
torskich. Jak w takim razie poradziłaś sobie z tre−
mą?
− Brałam udział w szkolnych konkursach recyta−
torskich, poza tym gram na pianinie, więc uczestni−
czyłam już w paru koncertach. Nie miałam tremy
i nie boję się występów. Nawet się tym trochę mar−
twię, bo może to niedobrze.
− Co sprawiało Ci największa trudność pod−
czas pracy na planie?
− Płakanie. Nel wiele razy musi płakać. Trzeba
się wtedy mocna skupić. Najgorsze jest to, że każde
ujęcie powtarza się kilka razy. Trudno jest któryś raz
z rzędu to powtórzyć. Po prostu brakuje łez.
− Czy w przyszłości chciałabyś być aktorką?
− Tak, oczywiście.
Dziękuję za rozmowę.
WYWIAD Z ADMAMEM FIDUSIEWICZEM –
odtwórca roli Stasia
− Zanim trafiłeś na plan miałeś już za sobą
aktorskie doświadczenia. Czy pomogły Ci one
podczas pracy nad rolą Stasia.
− Tak i dzięki temu łatwiej było mi opanować
tremę. Wcześniej grałem w filmie Krzysztofa Jań−
czaka „Likwidator” i w 2 musicalach Janusza Józe−
fowicza: „Metro” i „Piotruś Pan”.
− Przed rozpoczęciem zdjęć musiałeś przejść
wyczerpujący trening fizyczny. Jak trudne było
to doświadczenie?

− Musiałem przejść ciężkie treningi z panem Fu−
sem. Biegałem kilometrami po piachu, dźwigałem
Karolinę „na barana”, uczyłem się jazdy konnej.
Oprócz zajęć fizycznych miałem także przygotowa−
nie aktorskie z panią Matyszkiewicz i panią Zagór−
ską.
− Na planie „W pustyni i w puszczy” mówiło się
wieloma językami. Czy miałeś jakieś problemy z po−
konaniem bariery językowej?
− Nie miałem większych problemów z pokona−

niem bariery językowej. Po prostu jakoś sobie radzi−
łem.
− Gavin Hood mówi, że nie miałeś żadnych pro−
blemów w pracy z afrykańskimi zwierzętami. Na−
prawdę było tak łatwo?
− Owszem nie mieliśmy większych problemów
ze zwierzętami, gdyż zostały one specjalnie dobrane
do potrzeb filmu. Bardzo dobrze mi się z nimi praco−
wało.
− Co sprawiało Ci największą trudność na pla−
nie?
− Najgorsze było zmycie kosmetyków jakie zo−
stały na mnie nałożone, a zwłaszcza różnych żeli,
utwardzaczy z włosów. To naprawdę nie było fajne.

− Jakie masz plany na przyszłość?
− Na razie chciałbym wyjść na prostą w nauce
i powoli idzie mi coraz lepiej. Poza tym, chciałbym
się jeszcze wielu rzeczy nauczyć, by być wszechstron−
nym.
Dziękuję za rozmowę.

KONKURS
Tym razem nagrodzone osoby to: Ma−
riusz Kowalewski i Mariusz Grzegółka
z KPP Żyrardów. Gratuluję, a nagrody prze−
ślemy pocztą.
Kolejne pytanie konkursowe brzmi:
Jak nazywają się nagrody wręczane
podczas Festiwalu w Cannes, nazywane
europejskimi Oscarami?

HAMLET
To już 48 z kolei adaptacja tego szekspirow−
skiego dramatu!
Reżyseria i scenariusz: Michael Almereyda
Zdjęcia: John de Borman
Muzyka: Carter Burwell
Scenografia: Gideon Ponte
Tą kapitalną nową wersją najbardziej czcigod−
nej sztuki Szekspira reżyser, Michael Almerey−
da powiedział wiele oczywistych i ważnych rze−
czy w sposób zrozumiały dla ludzi ery kompute−
rów i rakiet. Nawet jeśli ktoś nie zna doskonale
dzieł Szekspira, albo nie potrafi przez nie prze−
brnąć, może ocenić interpretację Almereyda cho−
ciażby dzięki scenom lub dialogom, które znane
są nawet przedszkolakom. Widzowie na Locar−
no International Festival, na którym to festiwalu
film ten spotkał się ze wspaniałym przyjęciem,
określili zabiegi reżysera jako „słodycz dla umy−
słu”. Chociaż określenie to może wydawać się
nieco dziwaczne, niewątpliwie ci, którzy obejrzą
nowego „Hamleta” zrozumieją o co chodziło. Wi−
dzów polskich, podobnie jak widzów w innych
krajach, zachwyci zapewne również gra aktorska.
Ponoć każdy aktor marzy o zagraniu Hamleta.
Tym razem zaszczyt ten przypadł w udziale przy−
stojnemu mężowi Umy Thurman: Ethanowi
Hawke, którego dobrze pamiętamy ze „Stowa−
rzyszenia umarłych poetów”, tonącą Ofelię prze−
konująco zagrała Julia Stiles, Ducha – Sam She−
pard. „Hamlet” Almereyda jest nową, ale nie naj−
nowszą adaptacją szekspirowskiego dramatu.
W 2001r. pracę nad własną wersją Hamleta ukoń−
czy Campbell Scott. Dla ciekawostki dodajmy,
że pierwsza – oczywiście niema – adaptacja
„Hamleta” powstała w 1900 roku!!! Zrealizował
ją Francuz – Clement Maurice.

TRAFFIC
Reżyseria: Steven
Scenariusz: Stephen Gagham
Obsada: Michael Douglas, Catherina Zeta−
Jones, Erika Christensen i inni.
Kinowa wersja kultowego serialu „Traffik”.
Nowojorskie Koło Krytyków Filmowych uzna−
ło ten film za najlepszy film roku. Film otrzy−
mał też 5 nominacji do Złotego Globu 2001.
Ostatnio mogliśmy podziwiać kasowe dzie−
ło reżysera Stevena Soderbergh z Julią Roberts
w głównej roli. Mowa. Oczywiście o „Erin Broc−
kovich”. Wiele osób wątpiło w powodzenie tam−
tego przedsięwzięcia – bo jakże to opowieść o ja−
kiejś zwariowanej amerykańskiej kobiecie, któ−
ra walczy ze związkami zawodowymi może się
podobać ludziom? Nawet, jeśli główna rolę za−
gra jedna z hollywoodzkich gwiazd? Tu wszyst−
ko było w rękach reżysera. I udało się – film
okazał się wielkim sukcesem komercyjnym.
„Traffic” jest remakem kultowego serialu
„Traffik”, który w notowaniach IMDB ma 9.1
punktów na 10 możliwych. O czym jest ten film?
Otóż amerykańscy politycy wypowiadają woj−
nę handlarzom narkotyków. Narkotykowym ca−
rem i stróżem obwołany zostaje sędzia Robert
Lewis (Michael Douglas). Jednak jego pozycja
staje się wątpliwa, kiedy wychodzi na jaw, że
jego własna córka jest uzależniona od heroiny.

DYSTRYBUTOREM FILMU JEST VISION !!!
Przygotowała: Agnieszka Gołąbek
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Na stronach dyskusyjnych Crime Stoppers wypowiedziało się już blisko 400 internautów. Część
tych wypowiedzi dotyczy bezpośrednio programu Crime Stoppers. To niektóre z nich, a wszystkie
znajdziecie na stronach www.crime−stoppers.top.pl
Policja powinna dokładniej zająć się bezpieczeń−
stwem jednostki,co przyniesie jej korzyści w posta−
ci wzrostu zaufania(nadszarpniętego po ostatnich afe−
rach korupcyjnych) i zwiększenia poparcia, a także
bezpośredniej pomocy ze strony obywateli.ogólnie
pomysł strony www dobry − umożliwić należy prze−
syłanie informacji na policyjne konto e−mail !!!
SOKRATES RADOM
To strzal w “10”, czekam, kiedy uruchomione
zostaną serwisy w innych miejscach Polski. Prze−
cież z internetu korzysta już ogromna liczba osób i
to grono stale się powiększa. Tak trzymać !!!
Zigi Zielona Gora
Pomysł jest dobry, nareszcie ktoś pomyślał o
swobodnym dostępie do informacji na ten temat.
Poza tym, aby nie dochodziło do poszukiwania tych
przestępców weźcie się za tych fusów w dresach

adidasa obwieszonych złotem z komórką w ręku i
za autobusowych kieszonkowców, bo od czegoś
przecież musza zacząć.
Acapulco Radom
Uważam że , wasza inicjatywa jest bardzo trafna
. Należę do tego wąskiego niestety grona ludzi któ−
rzy reagują na widok dokonywanego przestępstwa .
Sadzę że , każda inicjatywa ze strony policji w kie−
runku zwalczania tzw. znieczulicy społecznej uprzy−
tamnia społeczeństwu iż każdy z nas może paść ofiarą
przestępstwa.
Sylwester STĘPIEŃ Wrocław
Myślę, że polska policja ma zbyt małe prawa
wobec przestępców i słabe wyposażenie. Jest często
skorumpowana i niewłaściwie pracuje, ale ogólnie
dochodzi do siebie... Mieszkaniec polski−woj.opol−
skie
PABLO−ICQ−9273262 KĘDZIERZYN

„Najlepiej jest łgarzom powierzyć tajemni−
cę, bo choć ją wyplotą, nikt im nie uwierzy”
A.F. Żółkowski

DZIEŃ
Dzień
wyrwany ze snu
niespodziewany, dziwny,
niepodobny do innych.
Dzień
skradziony, niepowtarzalny,
delikatny, niepewny jutra.
Dzień
zastanawiający, refleksyjny,
myślący.
Dzień
pogodny, jesienny, słoneczny, pełen kolorów.
Dzień
błogi, spokojny.
Dzień
wspomnień, milczenia,
wyobraźni.
Dzień
pełen znaków zapytania, spojrzenia, dotyku.

Dzień niepokoju.
Dzień snu.
Dzień smutny.
Dzień wieczności.
Dzień
nie do powtórzenia.
Dzień
nie do zapomnienia.
Dzień
oryginalny, wspaniały.
Dzień
Miłości.
Dzień
niespełniony, niedomówiony.
Dzień
spragniony, szalony.
Był taki dzień październikowy.
K.Z.
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Tak kierowcy opisują wydarzenia w proto−
kołach szkodowych dla firm ubezpieczenio−
wych:
• Przechodzień nie miał żadnego pomysłu
którędy uciekać, więc go przejechałem.
• Inny samochód zderzył się z moim nie
uprzedzając o swoich zamiarach.
• Myślałem, że mam opuszczone okno,
jednak okazało się, że jest podniesione,
kiedy wystawiłem przez nie rękę.

FRASZKI
Z POLICYJNEGO RĘKAWA
O miłości
Miłość jest z uczuć
niezwykłych i wiecznych.
Pokłada się w niej nadzieję
− jak w zębach mlecznych.
Szybkość
Zanim kur zapieje
ukradną go złodzieje.
Wyrok
Sprawiedliwie zostałem osądzony!
− zaśmiał się z wyroku oskarżony.
Rybie Prawo (Stalkerowi za złośliwość)
System prawny rybom
stworzono jednaki
− są wśród nich jednak
płotki i szczupaki.
Niesłychana rzecz.
Rzecz to niesłychana:
pani nie zdradziła pana!
Wiosenny spacer
Wychodzę na powietrze świeże
− choć w takowe nie wierzę.
Prewencyjna rola kary
Już zgraję złodziei
przed sądami postawiono,
− a rozmiaru przestępczości
nie ograniczono!
Stuprocentowa nadzieja
Łysy może mieć nadzieję
na to, że nie wyłysieje.
Bajka (ku przestrodze)
Za górami, za lasami, za dolinami
żyli sobie trzej krasnale z nochalami.
Nie mieliby ich czerwonych, lecz akurat
pili wszystko co popadnie – nawet denaturat.
podinsp. Marian Frąk

