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Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji
SUKCESY:
Gang dokonujący włamań do
obiektów sakralnych i mieszkań
rozbity!

W Nowym Dworze
Mazowieckim
ujawniono na prywatnej posesji
skład broni palnej

Policjanci CBŚ w Radomiu
zatrzymali obywatela Macedonii
podejrzanego o kierowanie grupą prze−
stępczą zajmującą się legalizacją
i sprzedażą kradzionych luksusowych
samochodów

KPP Lipsko
Festyny, festyny...
TURYSTYKA –
w Bieszczadach jest super!
Czuliśmy się jak
reprezentanci...−
nasi piłkarze w Marsylii

POLICJANT ZA
KIEROWNICĄ −
Przyciemnianie szyb samochodowych

W następnym numerze:
Założenia radomskiego programu
„Czujny sąsiad” będą realizowane
w ogólnopolskim programie prewen−
cyjnym „Dobry sąsiad”

foto: Marian Świderek

Dzień Dziecka w Radomiu
czytaj na str. 3 i 5

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

Pismo zostało wydrukowane
dzięki pomocy Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP
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AKTUALNOŚCI
Płock, czwartek, 7.06.2001, godz. 13:00 − Dwaj
zamaskowani przestępcy wkroczyli do filii banku PE−
KAO SA przy ul. Przemysłowej w Płocku, zagrozili
kasjerce bronią i ukradli kasetkę w której było kilka−
naście tysięcy złotych, po czym uciekli.
Jeszcze tego samego dnia o godzinie 17:00, czyli
4 godziny po napadzie, miały miejsce pierwsze prze−
szukania. Zatrzymano dwóch bezpośrednich spraw−
ców napadu (Andrzej N. 19 lat, uczeń i Piotr P. 22
lata, bezrobotny). Nad ranem zatrzymano dziewczy−
nę jednego ze sprawców, która przechowywała kase−
tę z pieniędzmi, a kilka godzin później zatrzymano
trzeciego bezpośredniego sprawcę napadu, który oka−
zał się... etatowym pracownikiem banku PEKAO −
pracował jako ochroniarz.. Co więcej, ochroniarz ten
(WS. 23 lata) nie tylko udzielał informacji przestęp−
com, ale podczas napadu pełnił funkcję kierującego
pojazdem i udostępnił swój pistolet służbowy. Pod−
czas przeszukania należącej do tego ochroniarza szafki
w banku policjanci odnaleźli trzecią część pieniędzy.

Wyszków, 06.06.2001r. godz. 14:10 – Nieznany
sprawca po wybiciu szyby w drzwiach balkonowych
dostał się do wnętrza prywatnego domu skąd ukradł
różnego rodzaju przedmioty o łącznej wartości około
900 zł. Natychmiast po zawiadomieniu o przestęp−
stwie w wyniku penetracji terenu policjanci zatrzy−
mali 36−letniego sprawcę, który miał przy sobie część
skradzionych przedmiotów. Zatrzymany został osa−
dzony w IW. Dalsze postępowanie prowadzi KPP
Wyszków.
Nowe Miasto – Adamowo, 06.06.2001r. godz.
9:30 – Policjanci KPP Płońsk i RDz Nowe Miasto
zatrzymali dwóch sprawców (J.P. 17 lat, S.M. 18 lat)
włamania do domku letniskowego jakie miało miej−
sce w maju br. Policjanci zatrzymali również troje
paserów – dwie kobiety w wieku 43 i 59 lat oraz męż−
czyznę. Skradzione mienie odzyskano w całości. Dal−
sze postępowanie prowadzi KPP Płońsk.
Pruszków, 31.05.2001r. – O godzinie 16:40 ofi−
cer dyżurny KPP w Pruszkowie otrzymał informację,
że w miejscowości Sękocin Las gm. Raszyn na skrzy−
żowaniu dróg Czetwiertyńskiej i Palisandrowej leżą
zwłoki młodego mężczyzny. Na miejsce natychmiast
udali się policjanci KPP Pruszków, którzy ustalili, że
są to zwłoki 25−letniego Leszka W. Jak ustalił lekarz
przyczyną śmierci tego młodego człowieka były dwie
rany postrzałowe klatki piersiowej i rana postrzałowa
głowy. Z przesłuchań świadków i okolicznych miesz−
kańców wynikało, że około godz. 16:00 słychać było
trzy strzały oddane w krótkich odstępach czasu.
2 czerwca 2001r. w lesie koło Skierniewic policjanci
miejscowej jednostki odnaleźli pojazd marki Merce−
des Benz, należący do zabitego mężczyzny. Pojazd
porzucony był w nieuszkodzonym stanie. Policjanci
z KPP w Pruszkowie podczas czynności wykrywczych
ustalili prawdopodobny przebieg zdarzeń oraz osoby,
które prawdopodobnie dokonały zabójstwa. W ślad
za sprawcami zabójstwa wysłano komunikaty do kil−
ku jednostek policji w kraju i policjanci z Giżycka
4 czerwca 2001r. zatrzymali 25−letniego Marcin E.
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i jego 17−letnią towarzyszkę Alicję C. (która uciekła
kilka dni wcześniej z domu). Obojgu zatrzymanym
przedstawiono zarzuty o to, że działając wspólnie
i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści mająt−
kowej dokonali rozboju z użyciem broni palnej na oso−
bie 25−letniego Leszka W. w ten sposób, że oddali w
jego kierunku trzy strzały z broni palnej powodując u
pokrzywdzonego rany okolicy serca i głowy czego
skutkiem był jego zgon, a następnie zabrali w celu
przywłaszczenia samochód Mercedes Benz, którym
się poruszał. Decyzją Sądu Rejonowego w Pruszko−
wie 5 czerwca 2001r wobec obojga zabójców wyda−
no postanowienie o aresztowaniu na 3 miesiące.
Tarczyn, 05.06.2001r. − Policjanci KP Tarczyn za−
trzymali 5 obywateli Ukrainy – sprawców rozboju na
osobie innego obywatela Ukrainy, któremu po pobi−
ciu ukradli paszport i 200 zł. Zatrzymanych w wieku
25 – 33 lata osadzono w PIZ. Dalsze postępowanie
prowadzi KP Tarczyn.
Brwinów – Nowa Wieś, pow. Pruszków,
31.05.2001r. godz. 9:00 – Policjanci KPP Pruszków
zatrzymali dwóch sprawców, którzy wspólnie z inny−
mi nieznanymi sprawcami podjechali samochodami
pod nowo wybudowany dom w celu wymuszenia od
jego właściciela pieniędzy w zamian za ochronę. Po−
stępowanie prowadzi KPP Pruszków.
Ciechanów, ul. Sienkiewicza 31.05.2001r. – Po−
licjanci KPP w Ciechanowie zatrzymali 22−letniego
sprawcę, który wraz z innym nieznanym sprawcą, po
ukręceniu kłódki i wybiciu szyby w sklepie spożyw−
czym usiłował ukraść artykuły spożywcze oraz wła−
mał się do samochodu Żuk należącego do właścicieli
sklepu. Postępowanie prowadzi KPP Ciechanów.
Radom, ul. Szpitalna, 29.05.2001r. godz. 0:25 –
Dwaj sprawcy w wieku 21 i 31 lat, wspólnie z innymi
sprawcami, wtargnęli do piekarni i grożąc pobiciem
oraz użyciem noża i kija bejsbolowego ukradli skrzyn−
kę z bułkami i kilka bochenków chleba wartości oko−
ło 100 zł. Sprawcy uszkodzili ponadto skrzynkę in−
stalacji elektrycznej i gazowej. Postępowanie w spra−
wie prowadzi 1 KP w Radomiu.
Wyszków, wtorek 29.05.2001r, godz. 1:30 – Poli−
cjanci patrolujący ulice miasta zauważyli dziwnie za−
chowującego się mężczyznę niosącego torby reklamo−
we. Nagle na widok policyjnego radiowozu mężczy−
zna zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzy−
many, doprowadzony do radiowozu i dowieziony do
KPP w Wyszkowie. Podczas przeszukania należących
do zatrzymanego toreb policjanci ujawnili pieniądze
w banknotach i bilonie ponad 5000 zł. Pieniądze te były
ukryte w słoikach i różnych częściach garderoby za−
trzymanego. Ponadto policjanci odnaleźli 3 radioodtwa−
rzacze samochodowe, 4 telefony komórkowe różnych
marek, dokumenty na różne nazwiska, łamak do zam−
ków samochodowych. Policjanci znaleźli również u za−
trzymanego narkotyki, a dokładnie kilka torebek z he−
roiną, a także haszysz, kilka tabletek ekstazy oraz oko−
ło kilkunastu porcji marihuany. Zatrzymany 25 letni
mężczyzna, mieszkaniec Wyszkowa, został osadzony
w PIZ. Dalsze czynności prowadzi w tej sprawie KPP
Wyszków.
Legionowo, 27.05.2001r. godz. 23:50 – Trzej nie−
znani sprawcy po pobiciu 21−letniego mieszkańca Le−
gionowa ukradli mu pieniądze w kwocie około 300 zł,
prawo jazdy, kartę bankomatową, zegarek, telefon ko−
mórkowy i inne przedmioty. Dzięki natychmiast pod−
jętym działaniom policjanci KPP Legionowo zatrzymali
22−letniego sprawcę i odzyskali skradzione przedmio−
ty. Postępowanie prowadzi KPP Legionowo.
Żyrardów, 28.05.2001r. godz. 1:20 – Policjanci
KPP Żyrardów zatrzymali dwóch sprawców, którzy po
wyjęciu szyby w świetliku na dachu z wnętrza ukradli
kapcie damskie w ilości 2160 par. Oszacowane straty
10 tys. zł. Zatrzymanych w wieku 32 i 34 lata osadzo−
no w PIZ. Odzyskano również całe skradzione mienie.
Dalsze postępowanie prowadzi KPP Żyrardów.

Radom, ul. Sadkowska, 25.05.2001r. godz. 1:10
– Policjanci OPI KMP Radom zatrzymali na gorą−
cym uczynku włamań do samochodów dwóch spraw−
ców (19 i 21 lat), którzy włamali się do Fiata 126p
i Fiata Punto, z których ukradli radioodtwarzacze.
Sprawcy włamali się również do samochodu marki
Mazda, z którego nic nie ukradli ponieważ zostali
spłoszeni. Zatrzymani zostali osadzeni w IW. Dalsze
postępowanie prowadzi 3 KP w Radomiu.
Pruszków, 24.05.2001r. – Policjanci KPP Pruszków
zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie
kradzieży z włamaniem do magazynów depozytowych
KPP Pruszków w miejscowości Rusiec. Zatrzymanych
w wieku 20, 21 i 22 lata osadzono w PIZ. Dalsze postę−
powanie w tej sprawie prowadzi KPP Pruszków.
Radom, ul. Świerkowa, 24.05.2001r. godz. 8:40
– Policjanci 3 KP w Radomiu realizując sprawę roz−
boju dokonanego 21 maja br. na personelu sklepu spo−
żywczego ustalili i zatrzymali podejrzewanych o ten
czyn 18−letniego S.L. i 19−letniego K.D. zamieszka−
łych w Radomiu, którzy zostali osadzeni w PIZ. Dal−
sze postępowanie prowadzi 3 KP w Radomiu.
Odrzywół, ul. Radomska − stacja paliw,
23.05.2001r. godz. 13:05 – Nieznani sprawcy po za−
tankowaniu samochodu Fiat 125p wtargnęli do po−
mieszczenia kasowego gdzie pobili 50−letniego pra−
cownika stacji i ukradli pieniądze w kwocie ok. 500 zł.
oraz saszetkę z dokumentami. Po oddaleniu się z miej−
sca zdarzenia sprawcy porzucili samochód, którym
się poruszali i podpalili go na wysypisku śmieci w Od−
rzywole. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP
Przysucha.
Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kopernika,
19.05.2001r. godz. 20:00 – Policjanci KPP zatrzy−
mali 39−letniego mężczyznę, który będąc w stanie nie−
trzeźwym zażądał w sklepie wydania wina. Gdy sprze−
dawczyni odmówiła mężczyzna ten uderzył ją w klat−
kę piersiową i grożąc jej pozbawieniem życia ukradł
12 butelek wina. Postępowanie w sprawie prowadzi
KPP Nowy Dwór Mazowiecki.
Szydłowiec, 18.05.2001r. godz. 17:05 − Policjan−
ci Sekcji Prewencji KPP Szydłowiec zatrzymali w bez−
pośrednim pościgu samochód marki Audi 80, którym
poruszało się 5 sprawców włamania do kiosku “Ruch”,
z którego skradli kilkadziesiąt kartonów papierosów.
Skradziony towar odzyskano, a zatrzymanych miesz−
kańców Radomia w wieku 19, 21, 24, 41 i 46 lat, osa−
dzono w PIZ. Dalsze postępowanie w sprawie pro−
wadzi KPP Szydłowiec.
Stare Babice, pow. Warszawa Zachodnia,
16.05.2001r. godz. 9:00 – Realizując posiadane ma−
teriały policjanci z KPP Warszawa Zachodnia ujaw−
nili i zabezpieczyli podczas przeszukania prywatnej
posesji blisko 3000 butelek alkoholu różnych gatun−
ków bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Za−
trzymano dwóch mężczyzn, którzy zostali osadzeni
w PIZ. Wartość zabezpieczonego alkoholu to około
200.000 zł. Dalsze postępowanie w sprawie prowa−
dzi KPP z/s w Starych Babicach.
Jabłonna, ul. 1−go maja, 16.05.2001r. godz.
12:50 – Policjanci Sekcji Kryminalnej KPP Legiono−
wo podczas przeszukania „Auto−Szrotu” ujawnili i za−
bezpieczyli 10 sztuk karoserii samochodów różnych
marek, które zostały skradzione w Radzyminie i War−
szawie. Właściciel szrotu został zatrzymany i osadzo−
ny w PIZ. Dalsze postępowanie prowadzi KPP Le−
gionowo.
Radzymin, pow. Wołomin, 12.05.2001r. godz.
23:00 – Dwaj nieznani sprawcy pobili mężczyznę, któ−
remu ukradli następnie motor marki Honda. Policjanci
z KP w Radzyminie powiadomieni o kradzieży na−
tychmiast podjęli niezbędne działania i odzyskali skra−
dziony motor oraz zatrzymali jednego ze sprawców.
Zatrzymany 27−letni O.K. został osadzony w IW. Dal−
sze postępowanie w sprawie prowadzi KP Radzymin.
(tk) (ag)

ROZBICIE GANGU DOKONUJĄCEGO WŁAMAŃ DO OBIEKTÓW
SAKRALNYCH I MIESZKAŃ
Pułtusk, Wyszków, 29 maja 2001r. − Policjanci
z KPP w Pułtusku, wspólnie z policjantami z Sek−
cji Kryminalnej KPP w Wyszków, pod nadzorem
Wydziału Kryminalnego KWP z/s w Radomiu, za−
trzymali grupę przestępczą dokonującą licznych
włamań do obiektów sakralnych i mieszkań na te−
renie powiatów Pułtusk, Wyszków i Ostrów Ma−
zowiecka.
Mazowieccy policjanci dokonali kilkunastu
przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospo−
darczych, w wyniku których ujawniono przed−

CHCĘ BYĆ POLICJANTEM
Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca w budynku
Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu
otwarta został wystawa pt. „Chcę być policjan−

Tak powstawały rysunki
podczas festynu rok temu...

tem” przygotowana przez Zespół Prasowy KWP.
Od tego dnia wszystkich wchodzących do bu−
dynku Komendy witają rysunki dzieci, które
przedstawiają jak najmłodsi wyobrażają sobie co−
dzienną pracę policjantów. Rysunki te powstały
podczas Wielkiego Festynu Rodzinnego zorga−
nizowanego przez KWP z/s w Radomiu w Mu−
zeum Wsi Radomskiej w sierpniu ub. r. Dziś bli−
sko 40 prac zdobi wejście i drugie piętro budyn−
ku. Już rok temu prace tych młodych artystów
zaskoczyły i zachwyciły wszystkich. Dzieci oka−
zały się wspaniałymi obserwatorami i na swoich
rysunkach przedstawiły wszystko to, co kojarzy
foto: P. Mazur

... a tak wyglądają na ścianach KWP
z/s w Radomiu

im się z policyjną pracą. Tak więc policjanci naj−
częściej gonią bandytów, którzy z kolei najczę−
ściej napadają na banki. Dużo uwagi dzieciaki
poświęciły również pracy policjantów z popu−
larnej „drogówki”. Na rysunkach widać uśmiech−
niętych policjantów i policjantki kierujących ru−
chem, zatrzymujących kierowców przekraczają−
cych prędkość jazdy i prowadzących akcję „ja−

błko i cytryna”. Ponadto na tych niezwykle ko−
lorowych pracach pojawiły się wspaniałe poli−
cyjne radiowozy, helikoptery, psy tropiące i... pi−
stolety. Oczywiście zawsze górą są policjanci, a
przestępcy najczęściej uciekają przerażeni. To
wspaniałe, że dzieci tak właśnie widzą policję.
Teraz wystarczy się postarać by to dobre zdanie
nie uległo w miarę upływu lat zmianie. Między
innymi dlatego powstała ta wystawa. Policja ko−
jarzy się najczęściej z instytucją lepiej lub go−
rzej walczącą z przestępczością. Większość oby−
wateli wolałaby nie mieć z Policją do czynienia.
Natomiast wejście do budynku Komendy Poli−
cji raczej nie należy do przyjemności, a często
jest przyczyną stresu. Wejście do budynku, w któ−
rym wiszą rysunki dzieciaków rozładowuje na−
pięcie. Tu muszą pracować sympatyczni, mili
ludzie skoro otaczają się pracami dzieci – pomy−
śli wchodzący do budynku człowiek. I właśnie
o to chodzi, bo przecież Policji mają się bać prze−
stępcy, a nie zwykli uczciwi ludzie...
(ag)
Zakroczym pow. Nowy Dwór Mazowiecki
07.06.2001r. godz. 6:00 – Policjanci KPP Nowy
Dwór Mazowiecki podczas przeszukania pose−
sji należącej do 55−letniego mężczyzny odnaleź−
li i zabezpieczyli duże ilości broni palnej i amu−
nicji.
Wśród ujawnionej przez policjantów broni
znalazło się m.in.: 8 sztuk pistoletów, 5 sztuk
karabinów, karabinek kbks, strzelba myśliwska,
pistolet sygnałowy, wiatrówka oraz 3 sztuki re−
wolwerów a także 3 magazynki, proch strzelni−
czy, tłumik, części do amunicji oraz ponad bli−
sko 700 sztuk różnego rodzaju amunicji.
Zatrzymano właściciela posesji oraz obywa−
tela Niemiec i dwóch obywateli Ukrainy. Dalsze
postępowanie w sprawie prowadzi Nowy Dwór
Mazowiecki.
(tk)

AKTUALNOŚCI
mioty pochodzące z włamań do plebani i miesz−
kań w tym m.in.: wyroby ze złota (pierścionki,
sygnety, łańcuszki) i monety okolicznościowe,
około 6.500 złotych oraz dużą ilość bilonu i nok−

towizor. Ustalono również, że zatrzymani są
sprawcami kradzieży samochodu Ciquecento do−
konanej w Wyszkowie w maju br.
Zatrzymano 6 osób, w tym 4 mieszkańców Wy−
szkowa i 2 mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej.
(tk)
Radom 1 czerwca 2001r. − Policjanci Cen−
tralnego Biura Śledczego − Wydział w Radomiu,
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rado−
miu, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizo−
wanej grupy przestępczej z terenu miasta Rado−
mia i Warszawy zajmującej się legalizacją i roz−
prowadzeniem kradzionych luksusowych samo−
chodów osobowych i dostawczych. W toku pro−
wadzonych czynności zatrzymano i aresztowa−

foto: P. Mazur
no obywatela Republiki Macedonii podejrzane−
go o kierowanie grupą przestępczą. W wyniku
podjętych czynności przez tut. Wydział ustalo−
no miejsce pobytu tymczasowo aresztowanego
obywatela Macedonii w jednym z dużych miast
na terenie Polski. W trakcie przeszukania poli−
cjanci zabezpieczyli fałszywe zagraniczne doku−
menty głównie w postaci dowodów rejestracyj−
nych, pieczątek i stempli polskich urzędów pań−
stwowych oraz szereg innych przedmiotów i do−
kumentów świadczących o produkcji fałszywych
paszportów, wiz, praw jazdy i innych. Zabezpie−
czono ponadto znaczną kwotę zagranicznej wa−
luty pochodzącej prawdopodobnie ze sprzedaży
kradzionych samochodów. W tej sprawie do
chwili obecnej policjanci zabezpieczyli już ok.
50 luksusowych samochodów pochodzących
z kradzieży o wartości ok. 5 mln nowych zł
i przedstawili zarzuty ok. 60 osobom z terenu
miasta Radomia i Warszawy. W ramach prowa−
dzonego śledztwa przewiduje się zabezpiecze−
nie dalszych kilkudziesięciu kradzionych samo−
chodów i dalsze aresztowania.
(ag)
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KPP
KPP w Lipsku
Lipsko – miasto powiatowe
w południowo – wschodniej czę−
ści województwa mazowieckiego,
położone w dolinie rzeki Krępian−
ka na pograniczu trzech jednostek
fizjograficznych: Równiny Ra−
domskiej, Małopolskiego Przeło−
mu Wisły i Wyżyny Opatowskiej.
Lipsko, oddalone od Warszawy
o 140 km i od Radomia o 55 km,
leży na skrzyżowaniu dróg z tych
miast do Sandomierza. Zajmuje
pow. 15,7 km2 i liczy ok. 7 tys.
mieszkańców. Lipsko powstało
w XVI wieku. Pierwsze informa−
cje potwierdzające istnienie Lip−
ska pochodzą z 1589 r.
CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Powiat Lipsko położony jest na krańcach
woj. mazowieckiego w widłach rzek: Wisły,
Kamiennej oraz Iłżanki. Sąsiaduje z woj.
świętokrzyskim. Obszar powiatu zajmuje 997
km2, na którym zamieszkuje 74 tys. ludno−
ści. Jest to teren typowo rolniczy, na którym
dominują gospodarstwa rolne
i małe zakłady wytwórcze.
Brak jest natomiast dużych za−
kładów przemysłowych. Fakt
ten sprzyja rozwojowi turysty−
ki gdzie na terenie Solca moż−
na podziwiać jeszcze dziewi−
czą przyrodę. Znajdują się tam
ośrodki wypoczynkowe. Nato−
miast na terenie gminy Chotcza znaj−
duje się jeden z nielicznych rezerwatów żó−
łwi błotnych. Wybitnymi postaciami Ziemi
Lipskiej, którzy na niej przebywali oraz ją
propagowali byli między innymi: Antoni Gu−
staw Bem, Adolf Dygasiński, Jacek Mal−
czewski oraz z współczesnych ks. prof. Wło−
dzimierz Sedlak – wybitny naukowiec, twór−
ca bioelektroniki.
NOWA SIEDZIBA KPP W LIPSKU
W dniu 18.05.1999 r. przy udziale Kierow−
nictwa służbowego KGP i KWP z/s w Rado−
miu, władz Samorządowych Powiatu Lip−
skiego, oraz samorządowych miasta i gminy
Lipsko, Urzędu Gminy Ciepielów, Chotczy,
Sienna, Solca i Rzeczniowa odbyło się uro−
czyste przekazanie do użytku nowej siedzi−
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by Komendy Powiatowej Policji w Lipsku
przy ul. Spacerowej 31A.
Dzięki dobrej współpracy z władzami sa−
morządowymi powiatu Lipskiego oraz ich za−
angażowaniu możliwe było otrzymanie tego
obiektu.
BEZPIECZEŃSTWO
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku od
kilku lat jest jedną z najlepszych jednostek
na terenie Mazowsza pod względem wskaź−
nika wykrywalności zaistniałych przestępstw.
Od 23.12.1999 r. Komendantem Powiato−
wym Policji w Lipsku jest podinsp. mgr Ma−
rek KAJTOWSKI. Obecnie w KPP Lipsko
oraz Rewirach Dzielnicowych pracuje 72 po−
licjantów oraz 18 pracowników cywilnych.
W roku 2000 KPP Lipsko i podległe jej jed−
nostki terenowe wszczęły ogółem 581 postę−
powań przygotowawczych gdzie wykrywal−
ność przestępstw wyniosła 75,3 %.
W celu ograniczenia przestępczości „sta−
wiamy” na prewencję kryminalną. Dlatego
też nasza jednostka wspólnie ze Stowarzysze−
niem Centrum Prewencji Narkomanii „Na−
dzieja” w Radomiu realizuje cykl pogadanek
z zakresu przeciwdziałania
narkomanii w szkołach
ponadpodstawowych na
terenie powiatu lipskiego.
Ponadto KPP w Lipsku wi−
dząc potrzebę poprawy wi−
zerunku policji w społeczeń−
stwie zainicjowała i realizu−
je program „Policja przyja−
zna dzieciom”. Pomysł oka−
zał się trafny i tak się spodobał, że teraz sami
uczniowie i nauczyciele dzwonią do nas by
się umówić na kolejne spotkanie.
Cykl spotkań z młodzieżą zapoczątkowa−
no w marcu ubiegłego roku. Od tamtej pory
do KPP w Lipsku trafiły już delegacje
uczniów z większości szkół podstawowych
powiatu. Każde spotkanie jest okazją by mło−
dzież nauczyła się rozpoznawać zagrożenia
współczesnego świata. W policyjnej świetli−
cy młodzież wysłuchuje prelekcji specjalisty
d/s prewencji o tym jak unikać różnych za−
grożeń jak również wyświetlane są filmu vi−
deo o zagrożeniach alkoholizmem i narko−
manią. Spotkania są również okazją by po−
kazać uczniom jak wygląda praca policji. Po
prelekcji jest czas na to by pokazać pracę tech−
nika kryminalistyki. Młodzież ogląda policyj−
ne materiały wykonane na miejscu wypadku
drogowego, jak zabezpiecza się ślady hamo−
wania samochodu, jak wyjaśnia się kulisy
dramatycznych zdarzeń. Największym zain−
teresowaniem cieszy się wizyta w sekcji ru−
chu drogowego. Tu młodzież wysłuchuje po−
gadanki o przepisach ruchu drogowego ale
również może porozmawiać o pracy policjan−
tów jak również obejrzeć uzbrojenie policjan−
tów, wyposażenie techniczne. Na zakończe−
nie odbywa się spotkanie z przewodnikiem

psa służbowego i jego
podopiecznym. Choć
ta część spotkania re−
alizowana jest jako
element relaksujący,
wykonywana jest
przez zespół, który w
ubiegłym roku zajął I miej−
sce w eliminacjach województwa mazowiec−
kiego. Można śmiało napisać, że w lokalnych
mediach miejscowi policjanci mają dobrą
opinię i uznanie dla swojej pracy. Dzięki
współpracy z radiem Lipsko możemy infor−
mować społeczeństwo o aktualnym stanie za−
grożenia, przekazywać informacje z zakresu
prewencji kryminalnej.
SUKCESY KPP LIPSKO
Z OSTATNICH MIESIĘCY
− W marcu, 39 letni mieszkaniec jednej
z miejscowości z terenu gm. Rzeczniów bę−
dąc w stanie nietrzeźwości (3 promile)
w trakcie sprzeczki ze swoim szwagrem lat
41, ugodził go nożem kuchennym w klatkę
piersiową. Poszkodowany w stanie ciężkim
został przewieziony do ZOZ Iłża. Natomiast
sprawca decyzją Sądu Rejonowego w Lip−
sku został osadzony w AŚ Radom na okres
trzech miesięcy.
KRADZIEŻE Z WŁAMANIEM:

− Policjanci KPP w Lipsku realizując po−
siadane materiały w sprawie kradzieży z wła−
maniem na terenie Lipska do budynków uży−
teczności publicznej oraz placówek handlo−
wych dokonali rozpytania 5 nieletnich spraw−
ców w wieku od 14 do 15 lat. W trakcie roz−
pytania przyznali się do popełnienia 5 kra−
dzieży z włamaniem oraz 2 kradzieży. Spra−
wę przekazano do Sądu Rejonowego Wydz.
Rodzinny i Nieletnich w Lipsku.
FAŁSZERSTWA:
− W lutym policjanci KPP w Lipsku na
podstawie posiadanych informacji dokonali
zatrzymania 3 mieszkańców Radomia, któ−
rym udowodniono wprowadzanie do obiegu
na terenie Lipska 5 fałszywych banknotów
o nominale 100 złoty. W wyniku przeszuka−
nia odzyskano 19 falsyfikatów o nominale
100 złoty. Decyzją Sądu Rejonowego w Lip−
sku zostali oni tymczasowo aresztowani na
okres trzech miesięcy.
(xx)

FESTYNY

FESTYNY, FESTYNY, FESTYNY...
Ubiegłoroczny Wielki Festyn Rodzinny Crime Stoppers zorganizowany w Muzeum Wsi Radomskiej przez KWP z/s
w Radomiu, a koordynowany przez Zespół Prasowy KWP z/s w Radomiu, wyznaczył pewien kierunek. Festyn ten
zakończył się tak dużym sukcesem ( pisaliśmy o tym w numerze 1 z września 2000r.), że coraz więcej jednostek przekonuje
się do tej formy kontaktu ze społeczeństwem.

Policja – dzieciom
Pod takim hasłem płoccy policjanci ponownie
z okazji Dnia Dziecka zorganizowali Wielki Festyn
rekreacyjno – sportowy. W ramach imprezy – nad
którą patronat objął Prezydent Miasta Płocka, odby−
ły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, kon−
kursy plastyczne, konkursy z zakresu wiedzy o bez−
pieczeństwie w ruchu drogowym. Największe emo−
cje budził Turniej Piłki Nożnej, w którym uczestni−
czyło ponad 60 drużyn w 3 kategoriach szkolnych.
− Mamy zatem nadzieję, że festyn będzie dla
uczestników radosną, spontaniczną zabawą – powie−
dział przed jej rozpoczęciem Prezydent Miasta Sta−
nisław Jakubowski, − wierzę, że dzisiejsi zawodnicy
godnie wpiszą się w ponad stuletnią tradycję płoc−
kiego sportu, której ukoronowaniem stanie się orga−
nizacja w 2002 roku Międzynarodowych Igrzysk
Szkolnych.
Mimo niezbyt przyjaznych prognoz meteorolo−
gicznych, na szczęście, tego dnia, pogoda dopisała.
Frekwencja również.
− Z naszych szacunków wynika, że w imprezie
brało udział około 5000 dzieci – powiedział kom. An−
drzej Wochowski, Z−ca Komendanta Miejskiego Po−
licji w Płocku. Cieszymy się, że dopisali uczestnicy
zarówno z powiatu grodzkiego jak i ziemskiego.

Dzieci bawiły się wspaniale, rywalizacja w po−
szczególnych konkursach dostarczała wielu emocji
i radości, a największą oglądalnością cieszył się tur−
niej piłkarski. Najlepsze drużyny uhonorowano Pu−
charem Komendanta Miejskiego Policji oraz nagro−
dami rzeczowymi. Zwycięzców poszczególnych za−
wodów – prócz nagród rzeczowych, słodyczy – cze−
kała dodatkowa, nie
lada gratka. Przelot
samolotem nad Płoc−
kiem, te wrażenia za−
pewne długo jeszcze
będą wspominane
przez rozradowane
Festynowi patronował Komendant Woje−
dzieci.
wódzki Policji nadinsp. Zdzisław Marcin−
− We współcze−
kowski, którego wizerunek wraz z wnuczką
Klaudią, został umieszczony również na pla−
snym
świecie,
katach i zaproszeniach.
w którym tak często
spotykamy się z brutalnością i przemocą, potrzeba wie−
le zaangażowania i pozytywnych wzorców ze strony
rodziców, szkół i organizacji społecznych, aby zapew−
nić dzieciom bezpieczne i zdrowe dzieciństwo, które
często decyduje o całym dorosłym życiu – powiedziała
Katarzyna Majchrzak Dyrektor Biura PR i Promocji
PKN Orlen S.A. – Mając świadomość, iż wszystkie
działania na rzecz dzieci służą nam wszystkim, z wiel−

RATUJMY ŻYCIE OFIAROM WYPADKÓW

ką przyjemnością wspieramy organizację imprezy
sportowej organizowanej przez KMP w Płocku.
Po sportowych zmaganiach uczestnicy konkursów
raczyli się wspaniałą grochówką oraz napojami. Słu−
chali też wystę−
pów grupy Bayer
Full. Organizator
imprezy – Ko−
mendant Miejski
Policji w Płocku
podinsp. Mieczy−
sław Romel po jej
zakończeniu
stwierdził: − W ostatnich latach brutalizacja życia prze−
niosła się niestety również na stadiony sportowe. To
tam “szalikowcy” próbują wywoływać zamieszki
stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zdecydo−
wana większość kibiców nie akceptuje tych zacho−
wań. Dzieci, które dziś przyszły na stadion, bawiły
się wspaniale. My, dorośli pokazujemy dzieciom jak
należy bawić się na stadionie. Jestem głęboko prze−
konany, że impreza ta w poważnym stopniu przyczy−
ni się do poprawy stanu bezpieczeństwa na obiektach
sportowych. Zamykając tegoroczny Festyn mogę tyl−
ko powiedzieć „do zobaczenia za rok”

Jarosław Brach

Pod taką nazwą Sekcja Prewencji Komendy Po−
wiatowej Policji w Szydłowcu od marca do kwiet−
nia 2001r. prowadziła akcję na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w
Szydłowcu. Głównym celem prowadzonych dzia−
łań było dotarcie do młodzieży szkolnej, która po−
siada uprawnienia do kierowania pojazdami lub w
najbliższym czasie nabędzie takie uprawnienia
i przedstawienie jej głównych przyczyn powstawa−
nia zdarzeń drogowych na terenie powiatu szydło−
wieckiego. Podczas prowadzonych prelekcji w szko−
łach omawiano podstawowe zasady bezpieczeństwa
w ruchu drogowym jak również najczęściej pope−
łniane błędy przez kierujących. Uczono również
zasad postępowania na miejscu zaistniałego zdarze−
nia drogowego, udzielania pierwszej pomocy w tym
zasad reanimacji. Zwieńczeniem powyższej akcji
było przeprowadzenie 19 kwietnia 2001r. na tere−

nie Zespołu Szkół Zawodowych w Szydłowcu festy−
nu, podczas którego prowadzony był pokaz udziela−
nia pierwszej pomocy osobom dorosłym oraz dzie−
ciom przy wykorzystaniu fantomów. Szkolenie od−
było się pod
nadzorem do−
świadczonych
lekarzy i ratow−
ników drogo−
wych ze Stacji
Pogotowia Ra−
tunkowego
w Szydłowcu.
W ramach prowadzonej akcji edukacyjnej przy wspó−
łudziale Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Warta”
KPP Szydłowiec wydała plakaty informujące o pod−
stawowych zasadach postępowania i zachowania się
na miejscu wypadku drogowego. Powyższe plakaty

rozprowadzono na terenie szkół średnich i placówek
zdrowia powiatu szydłowieckiego. W trakcie pro−
wadzonego festynu na terenie Internatu Zespołu
Szkół Zawodowych honorowo oddawana była krew
przez młodzież szkolną oraz policjantów z KPP Szy−
dłowiec na rzecz ratowania ofiar wypadków drogo−
wych. Pobieranie krwi zapewniło Regionalne Cen−
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.
W podjętej akcji udział wzięło ponad 80 osób, które
oddały ok. 35 litrów krwi. Każda oddająca krew oso−
ba otrzymywała okolicznościowy puchar ufundowa−
ny przez Hutę Szkła Gospodarczego „Gracja” w Szy−
dłowcu, słodycze oraz kartę ratunkową . Powyższą
akcję patronatem medialnym objęła Gazeta Wybor−
cza oraz rozgłośnia radiowa „Radio Rekord”. W za−
łożeniach powyższa akcja ma być organizowana co−
rocznie w ramach programu prewencyjno−edukacyj−
nego prowadzonego przez KPP Szydłowiec.
(xx)

Dzień Dziecka w Radomiu

dzieci sprawdzały swoje umiejętności w jeździe na
rowerze. Rodzice też się nie nudzili. Dla nich przy−
gotowaliśmy informacje o programie Crime Stoppers
i jego nowym elemencie programie „Czujny Sąsiad”,
który skierowany jest do mieszkańców osiedli miesz−
kaniowych. Wielką atrakcją pod „Hypernovą” i „M1”
był pokaz wspa−
niale wyszkolo−
nych psów z la−
boratorium Kry−
minalistyki
KWP, które bez−
błędnie odszuki−
wały ukryte nar−
Policjanci z Laboratorium Kryminalistyki
kotyki. Dzieci
KWP nie mieli ani chwili wytchnienia, każ−
były pod wiel−
dy chciał mieć swoje odciski palców.
kim wrażeniem

zarówno uroku tych przesympatycznych czworono−
gów jak i ich niezwykłych umiejętności. Wiele emo−
cji przyniosło dzieciom również rozwiązanie pod−
czas festynu pod supermarketem „M1” przygotowa−
nego przez KMP w Radomiu konkursu wiedzy pre−
wencyjnej „Czuję się bezpiecznie”. Żywe zaintere−
sowanie budziły ponadto nowe Yamahy KMP w Ra−
domiu i zdjęcia z wideo−radaru. Poza tym oczywi−
ście było mnóstwo dobrej zabawy, uśmiechu i na−
gród. Oba festyny przysporzyły wiele radości rów−
nież policjantom, którzy przekonali się, że ich praca
dla dzieciaków stanowi ogromną atrakcję i że są
przez nich podziwiani.
I w ten sposób mazowiecka Policja, tak jak rok
temu, znów była blisko ludzi. Ludzi na których za−
ufaniu i aprobacie tak bardzo nam zależy.
(ag)

Wystawa prac dzieci pt.: „Chcę być policjantem”
zorganizowana przez Zespół Prasowy KWP z/s
w Radomiu to nie jedyna atrakcja przygotowana
z okazji Dnia Dziecka przez Policję. 2 czerwca,
w sobotę, pod dwoma radomskim supermarketami
„Hypernova” i „M1” odbyły się festyny z udziałem
mazowieckich policjantów. Pod „Hypernovą” tego
dnia dzieci miały niepowtarzalną okazję zobaczyć
jak pracują policjanci z Laboratorium Kryminalisty−
ki KWP. Policjanci z tego wydziału zdejmowali od−
ciski palców wszystkim chętnym dzieciom, potem
dzieciaki otrzymywały je na pamiątkę oraz odlewa−
li w gipsie ich odciski butów. Kolejną atrakcją był
tor przeszkód, przygotowany przez policjantów
z drogówki KMP i KWP w Radomiu, na którym
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POLICJANT ZA KIEROWNICĄ...
Jak dawać przykład innym radzi:
Naczelnik WRD mł.insp. Ryszard
Zieliński
Przyciemnianie szyb samochodowych
Ministerstwo
Transportu i Gospo−
darki Morskiej po za−
sięgnięciu opinii Insty−
tutu Tansposrtu Samo−
chodowego i Instytutu
Szkła i Ceramiki –
Oddział w Krakowie,
zweryfikowali stano−

wisko w sprawie folii na szybach samochodowych.
Obecne stanowisko MT i GM przedstawia się
następująco:
Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz.
602 z późniejszymi zmianami) – pojazd uczestniczący
w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i
utrzymany, aby korzystanie z niego zapewniało m.in.
dostateczne pole widzenia kierowcy.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia – par. 8 ust. 4 pkt. 1 do 3 (Dz. U. nr 44 z
dnia 15 maja 1999r. poz. 432), oraz przepisy

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA
PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA WCHODZĄCYCH
W SKŁAD UBIORÓW GALOWEGO, WYJŚCIOWEGO,
SŁUŻBOWEGO I ĆWICZEBNEGO POLICJANTÓW
Powyższe kwestie są uregulowane w załączni−
ku nr 1 do Zarządzenia nr 16/98 Komendanta Głów−
nego Policji z dnia 31 lipca 1998 roku tj. regulami−
nie szczegółowego sposobu użytkowania przedmio−
tów umundurowania policjanta wchodzących
w skład ubiorów: galowego, wyjściowego, służbo−
wego i ćwiczebnego.
W w/wym. regulaminie wyszczególnione są na−
stępujące przedmioty umundurowania:
1.Beret w kolorze granatowym ,który noszą poli−
cjanci pododdziałów antyterrorystycznych Policji do:
−umundurowania ćwiczebnego bez oznak stopni,
−umundurowania ćwiczebnego i wyjściowego
z oznakami stopni.
Beret nosi się lekko przechylony na prawe ucho.
Dolna jego krawędź powinna znajdować się około
4 cm nad brwią. Prawą krawędź denka beretu opusz−
cza się w dół nieco ku tyłowi tak, by nie przysła−
niała ucha.
2. Bluza służbowa, którą nosi się z koszulą służ−
bową i krawatem. Długość bluzy powinna sięgać dol−
ną krawędzią pasa (ściągacza) do około 4−6 cm poni−
żej górnej krawędzi pasa spodni, a krawędź mankietu
rękawa do nasady dłoni przy opuszczonej ręce.
3. Czapka gabardynowa, którą nosi się prosto
nałożoną na głowę. Krawędź daszka powinna znaj−
dować się na wysokości około 3 cm nad linią brwi.
Rozmiar czapki powinien odpowiadać obwodowi
głowy. Rondo czapki napina się usztywniaczem za−
pewniającym regularny owal. Zabrania się wyjmo−
wania usztywniacza czapki.
4. Czapka zimowa, którą nosi się nałożoną pro−
sto na głowę. Krawędź czapki powinna znajdować
się na wysokości około 3 cm nad linią brwi Czapkę
zimową nosi się podczas dokuczliwych wiatrów
przy temperaturze poniżej 0 stopni C, przy tempe−
raturze –7 stopni C albo przy przenikliwym wie−
trze i temperaturze –5 stopni C. Czapkę zimową
można nosić z opuszczonymi klapami wiązanymi
do tyłu lub pod podbródkiem.
5. Czapka letnia i czapka ćwiczebna powinna być
noszona prosto nałożona na głowę. Krawędź dasz−
ka powinna znajdować się około 3 cm nad linią brwi.
6. Guziki z wizerunkiem orła, wykonane są
z tworzyw sztucznych w kolorze błękitnoszarym lub
czarnym.
7. Kurtka 3 z podpinką w (kolorze błękitnosza−
rym) powinna być noszona do ubioru służbowego
i wyjściowego. W okresie zimowym kurtkę nosi się
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z podpinką, a w okresie letnim bez podpinki, zapiętą
na guziki. Dopuszcza się noszenie kurtki z rozpiętym
górnym guzikiem. Przy występowaniu w ubiorze wyj−
ściowym kurtkę nosi się bez pasa głównego.
8. Kurtka gabardynowa {galowa i wyjściowa}
powinna być noszona z koszulą wyjściową i kra−
watem z klapami wyłożonymi. Długość kurtki po−
winna być taka, aby w pozycji siedzącej dolna jej
krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a kra−
wędź rękawów do nasady kciuka.
9. Kurtka z podpinką i kamizelką {ćwiczebna}
powinna być noszona:
− w okresie zimowym wraz z podpinką i zapię−
tym pod szyję kołnierzem. W czasie zajęć w terenie
oraz w innych okolicznościach w zależności od wa−
runków atmosferycznych dozwolone jest rozpięcie
guzika.
− w okresie letnim z rozpiętym górnym guzi−
kiem. Zezwala się na noszenie kurtki ćwiczebnej
bez podpinki z zachowaniem jednolitości ubioru
w danej jednostce.
Kurtka ćwiczebna powinna być dłuższa od kurtki
drelichowej o około 10 cm. Podpinka do kurtki ćwi−
czebnej powinna być dopasowana do rozmiaru kurt−
ki i w żadnym przypadku nie może być spod niej
widoczna.
Kamizelkę nosi się jako dodatkowe ocieplenie
kurtki. Dopuszcza się noszenie kamizelki jako okry−
cie zewnętrzne noszone na bluzie munduru ćwiczeb−
nego .
10. Kombinezon ochronny dwuczęściowy letni
nosi się do ubioru służbowego i ćwiczebnego w cza−
sie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
11. Koszule nosi się tak, by górna krawędź ko−
łnierzyka wystawała nieco ponad kołnierz kurtki ga−
lowej i wyjściowej lub bluzy służbowej.
12. Koszulę służbową letnią w kolorze niebie−
skim nosi się bez krawata w okresie letnim.
13. Koszulę wyjściową letnią w kolorze białym
nosi się z krawatem w okresie letnim. Dopuszcza
się noszenie spinki do krawata w kolorze srebrnym.
14. Krawat w kolorze granatowym nosi się wią−
zany podwójnym węzłem. Węzeł powinien ściśle
przylegać do kołnierza koszuli.
15. Kamizelkę ostrzegawczą z elementami od
blaskowymi i opaski z elementami odblaskowymi
nosi się na przedmiotach umundurowania służbo−
wego i ćwiczebnego w trakcie wykonywania zadań

Regulaminu Nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej
ONZ stanowiące wymagania w zakresie pola widzenia
kierowcy: do przodu od miejsca kierowcy w promieniu
180 stopni, do tyłu w lusterka wsteczne i wymóg
wyposażenia pojazdu w lusterko wsteczne po prawej
stronie pojazdu, o ile lusterko wsteczne nie zapewnia
dostatecznej widoczności do tyłu.
Przepisy Regulaminu nr 43 EKG ONZ dopuszczające
w pojeździe oszklenie o przepuszczalności światła
poniżej 70% dla szyb innych niż przednie i nie
posiadające wpływu na pole widzenia kierowcy.
Obecnie nie ma podstaw prawnych zakazujących
umieszczanie folii na szybach posiadających wpływ
na omówione powyżej wymagane pole widzenia
kierowcy.

na drogach dla poprawienia widoczności policjan−
ta. Dopuszcza się noszenie kamizelki przez poli−
cjantów w ubraniu cywilnym w trakcie wykony−
wania zadań służbowych.
16. Mundur ćwiczebny, (drelichowy) w składzie
bluza i spodnie muszą być noszone w tym samym
odcieniu. Bluzę ubioru nosi się z kołnierzem i klapa−
mi wyłożonymi. Długość bluzy powinna być taka, by
w pozycji siedzącej dolna jej krawędź sięgała do płasz−
czyzny siedzenia, a krawędź rękawów do nasady dło−
ni. Do munduru nosi się koszulę służbową wraz z kra−
watem. Kierownik jednostki może zezwolić na no−
szenie munduru ćwiczebnego bez koszuli i krawata
uwzględniając przy tym zachowanie jednolitości ubio−
ru w jednostce. W tym przypadku pod mundurem nosi
się koszulkę (dzianą) w kolorze czarnym.
17. Obuwie jest koloru czarnego. Wierzchy pó−
łbutów nie mogą być dziurkowane ani ozdobnie wy−
szywane.
18. Płaszcz całoroczny nosi się do ubioru galo−
wego i wyjściowego. Odległość od podstawy do
dolnej krawędzi płaszcza powinna wynosić (w za−
leżności od wzrostu) 42−52 cm. Dolna granica od−
ległości odnosi się do niskiego, a górna do wyso−
kiego wzrostu. Rękawy płaszcza powinny zakry−
wać rękawy kurtki, nie sięgając przy opuszczonej
ręce dalej niż do nasady palców dłoni. Klamra
(sprzączka) po zapięciu paska powinna znajdować
się na wysokości linii guzików płaszcza.
19. Płaszcz nieprzemakalny nosi się w razie po−
trzeby do służby w okresie letnim.
20. Pas główny nosi się zawsze do ubioru ćwi−
czebnego i do ubioru służbowego w następujący
sposób:
− na kurtce 3 z podpinką i nieprzemakalnej nosi
się umieszczony w podtrzymywaczach,
− na kurtkach dolna krawędź pasa powinna znaj−
dować się 5−7 cm powyżej bioder, a środek klamry
na linii guzików,
− na płaszczu nieprzemakalnym−dolna krawędź
pasa powinna znajdować się 5−7 cm powyżej bio−
der, a środek klamry (sprzączki) na linii guzików,
− na bluzie –nosi się włożony do podtrzymywa−
czy znajdujących się na pasku (ściągaczu) bluzy,
− przy występowaniu w swetrze, koszuli letniej−
nosi się włożony do podtrzymywaczy spodni.
W następnym numerze kolejne zasady doty−
czące szczegółowego sposobu użytkowania
przedmiotów umundurowania wchodzącego
w skład ubiorów galowego, wyjściowego, służbo−
wego i ćwiczebnego policjantów.
podinsp. Józef Słowiński
zastępca naczelnika Wydziału Prewencji

Ogólnopolski Turniej Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
W dniach 31.05 – 03.06.2001r. w Słupsku odbył się
finał krajowy XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Wie−
dzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w kategorii
szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych. W fi−
nale krajowym uczestniczyły drużyny z wszystkich
województw, a więc 17 drużyn w każdej kategorii wie−
kowej, których zawodnicy zwyciężyli w eliminacjach
szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Województwo mazowieckie w kategorii szkół podsta−
wowych reprezentowała drużyna Publicznej Szkoły
Podstawowej w Cerekwi w składzie:
1. Łukasz Kober
2. Łukasz Głogowski
3. Krystian Woźniak
Opiekun: Barbara Banaszek
W kategorii szkół gimnazjalnych nasze wojewódz−
two reprezentowane było przez drużynę z Publicznego
Gimnazjum w Jedlińsku w składzie:
1. Łukasz Dobosz
2. Łukasz Prasek
3. Tomasz Kolbus
Opiekun: Krystian Kilar

POZA JEDNOSTKĄ
Dzięki dobrej woli i życzliwości ze strony Komen−
danta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu nadinsp.
Zdzisława Marcinkowskiego, który zapewnił transport,
możliwy był wcześniejszy wyjazd do Słupska, gdzie
drużyny na miejscu z zapałem przygotowywały się do
turnieju.

Rywalizacja odbywała się w następujących katego−
riach: teoretycznej – pisanie testu ze znajomości prze−
pisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy
oraz praktycznej. Dla szkół podstawowych – jazda zgod−
nie z przepisami ruchu drogowego po miasteczku ru−

Bieszczady 2001
W dniach 3 – 6 maja 2001r. Klub Turystyczny przy ZW NSZZ Policjantów
woj. mazowieckiego zorganizował wycieczkę w Bieszczady.
Rano o godz. 16:30 autokarem wyjechaliśmy do
Sanoka przez Ostrowiec Świetokrzyski i Rzeszów.
W Sanoku zwiedziliśmy skansen, w którym było
dużo ciekawych zabytków należących do Łemków,
Bojków, Dolinian, Pogórzan i Zamieszańców. Obej−
rzeliśmy piękne cerkwie, chaty łemkowskie, całe
zagrody oraz wystawę ikon z terenu Bieszczadów
liczącą około 300 eksponatów. Tego samego dnia
zajechaliśmy do Komańczy, gdzie odwiedziliśmy
miejsce odosobnienia ks. Kardynała Stefana Wyszyń−
skiego. Jedna z sióstr zakonnych bardzo ciekawie
opowiedziała nam o pobycie Kardynała, oprowadziła

nas po pomieszczeniach, w których przebywał. Wie−
czorem dojechaliśmy do Cisnej, do „bazy wypado−
wej” i zakwaterowaliśmy się w hotelu „Wołosań”.
Następnego dnia poranek przywitał nas piękną po−
godą. Po obfitym śniadaniu w Szkole Podstawowej
w Cisnej (notabene wyżywienie było wspaniałe) ru−
szyliśmy na trasę, która prowadziła z Kalnicy po−
przez Smerek, Połoninę Wetlińską, schronisko „Chat−
ka Puchatka” do Brzegów Górnych. Na początku wę−
drowaliśmy przez łąki, strumyki i piękny bukowy
las, w którym drzewa wypuszczały delikatne, jasno−
zielone liście. Nad strumieniami rozpościerały się dy−
wany żółtych kaczeńców. Szliśmy coraz wyżej i wy−
żej. W pewnym momencie po wyjściu z lasu zoba−
czyliśmy piękne połoniny. Widoki były wspaniałe,
pogoda jak na zamówienie. Po krótkim odpoczynku
na Smereku (1222m n.p.m.) grupa ruszyła Połoniną

Wetlińską w kierunku schroniska „Chatka Puchat−
ka”. Przez cały czas towarzyszyły nam piękne wi−
doki na Pasmo Otrytu, Wetlinę, Połoninę Caryńską.
Gdy dochodziliśmy do schroniska zaczęło grzmieć.
Ci co byli bliżej schroniska zdążyli uciec przed desz−
czem, pozostali przyszli zmoczeni. Po burzy ruszy−
liśmy do Brzegów, gdzie czekał na nas autokar. I tu
się zaczęło! Gliniaste podłoże po deszczu zmieniło
się w ślizgawkę! Strachu było bardzo dużo, ale szczę−
śliwie dotarliśmy do celu. Zmęczeni, ale zadowole−
ni wróciliśmy do Cisnej. Dzień następny nie pozwo−
lił kilku osobom wędrować dalej. Zmęczenie dało
się we znaki. Ci co pozostali regenerowali siły w Ci−
snej, Lesku, Baligrodzie, Jabłonkach, a reszta powę−
drowała dalej. W tym dniu zaplanowaliśmy przejść
najwyższymi szczytami Bieszczadów. Autokarem
dojechaliśmy do Wołosatego i czerwonym szlakiem
ruszyliśmy w kierunku Rozsypańca (1273 m n.p.m.).
U podnóża tej góry zaczęło grzmieć i byliśmy bliscy
rezygnacji z dalszego wspinania się, ale po dwudzie−
stu minutach grzmoty ucichły i poszliśmy dalej. Wi−
dok z Rozsypańca był wspaniały! Podziwialiœmy
ukraińską część Bieszczadów, Halicz, Tarnicę, Krze−
mień i przepiękne połoniny. Pogoda na Haliczu za−
częła się załamywać. Po stronie ukraińskiej wisiały
ciemne chmury, widać było jak pada deszcz i biją

chu drogowego, a następnie pokonanie toru przeszkód.
Natomiast zawodnicy z gimnazjów jeździli po drogach
i chodnikach osiedla mieszkalnego, gdzie też mieli usta−
wiony tor przeszkód. Po przeprowadzeniu tych konku−
rencji podano klasyfikację drużynową i indywidualną.
Pięciu najlepszych zawodników w kategorii szkół pod−
stawowych i gimnazjów przystąpiło następnie do fina−
łu indywidualnego. W klasyfikacji szkół podstawowych
drużyna z Publicznej szkoły Podstawowej w Cerekwi
zajęła czwarte miejsce w kraju, przegrywając z trzecią
drużyną tylko dwoma punktami, natomiast w kategorii
szkół gimnazjalnych, drużyna z Publicznego Gimna−
zjum w Jedlińsku nie miała sobie równych, pokonując
zdecydowanie pozostałe ekipy. Ponadto do finału in−
dywidualnego szkoła z Jedlińska wprowadziła dwóch
zawodników – Łukasza Dobosza (zajął czwarte miej−
sce) i Tomasza Kolbusa, który został najlepszym za−
wodnikiem turnieju.
Podsumowując należy stwierdzić, że wyjazd na tur−
niej zakończył się sukcesem dla naszych drużyn, które
zostały przygotowane przez opiekunów bardzo dobrze
do turnieju i liczymy na nie gorszy wynik w przyszłym
roku.
mł. asp. M. Guziński

pioruny. Cała nasza grupa przyśpieszyła, ale pod
Tarnicą burza nas dogoniła. Nie pozostało nam nic
innego, jak tylko schodzić do Wołosatego. Po pół
godzinie byliśmy już w autokarze. Po powrocie obia−
dek, krótki odpoczynek i wyjazd do Wetliny na pie−

czonego barana. Na specjalnym palenisku w bacówce
miejscowy „specjalista” obracał sztukę i porcjował.
Przy ognisku i blasku księżyca śpiewaliśmy do póź−
na w nocy. Czas ucztowania jednak dobiegł końca.
Pan kierowca musiał wypocząć i wróciliśmy do Ci−
snej. Następnego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy do
Soliny. W miejscowości tej zobaczyliśmy zaporę oraz
jezioro Solińskie z pokładu statku. Po rejsie ruszyli−
śmy do Radomia. Wróciliśmy cali i zdrowi, lekko
zmęczeni ale bardzo zadowoleni. Na pewno każde−
mu z uczestników wyprawa ta pozostanie na długo
w pamięci.
Zdjęcia i opracowanie: Zygmunt Kot

PODZIĘKOWANIA
nadinsp. Zdzisław Marcinkowski
Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu
Szanowny Panie Komendancie!
Panuje powszechne przekonanie o mało skutecznym wyjaśnianiu przestępstw związanych z rozbojem
i kradzieżą, zwłaszcza dotyczących przeciętnych obywateli. Przykład szybkiej i skutecznej akcji Policji
Powiatowej w Ciechanowie zaprzecza temu przekonaniu o czym z ogromnym zadowoleniem
i wdzięcznością dla Naszej Ciechanowskiej Policji pragną poinformować działkowicze. Altany
użytkowników działek (którymi w znacznej większości są emeryci) zostały brutalnie splądrowane
i okradzione. Fakt ten zgłosiliśmy w KPP w Ciechanowie – niejako z zasady – ale bez nadziei na
wykrycie sprawców. Ku naszemu ogromnemu, ale miłemu zdziwieniu w stosunkowo krótkim czasie
otrzymaliśmy z KPP informację, że sprawcy zostali złapani. Odzyskaliśmy prawie w 95% to co nam
ukradziono. Pragniemy więc na Pana ręce złożyć podziękowania dla naszych ciechanowskich
policjantów, którzy nie zlekceważyli doniesienia biedniejszej części obywateli i tak szybko i skutecznie
złapali złodziei i odebrali nasze skradzione rzeczy, niektóre mocno zużyte i czasami niewielkiej wartości.
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NSZZP
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Radomiu
Na walnym zebraniu 30 lipca 1999r. w Ko−
mendzie Miejskiej Policji w Radomiu został wy−
brany Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów
w składzie:
Przewodniczący: asp. sztab. Krzysztof Krogulec
I wiceprzewodniczący: kom. Andrzej Wieczerzyński
II wiceprzewodniczący: kom. Ireneusz Malczewski
Sekretarz: asp. sztab. Tomasz Świerczyński
Skarbnik: asp. Bogdan Kielar
Członek Zarządu: kom. Witold Jakubczyk
Członek Zarządu: asp. Rafał Kruk
Członek Zarządu: asp. sztab. Benedykt Świeczkowski
Komisja rewizyjna w składzie:
Przewodniczący: podinsp. Witold Pankiewicz
Członek: asp. sztab. Jarosław Zaremba
Członek: asp. sztab. Marian Rutkowski
Obecnie Zarząd Terenowy liczy 240 człon−
ków. Można powiedzieć, że pewnym sukcesem
jest pozyskanie w czasie obecnej kadencji ok.
80 nowych członków. W dalszym ciągu podej−
mowane są działania, które mają na celu zwięk−
szenie szeregów Związku, szczególnie poprzez
rekrutację kolejnych członków spośród młodych

policjantów. Zwiększenie liczby członków po−
zwoli na większe oddziaływanie na stronę służ−
bową, a tym samym poprawi efektywność dzia−
łania Związku. Dobrze układa się współpraca
z innymi ZT działającymi w strukturach podle−
głych Komendantowi Miejskiemu
w Radomiu (tj. przy KPI, KPII, KP
Pionki i KP Iłża). Zarząd przez swo−
ich przedstawicieli bierze udział w po−
stępowaniach dyscyplinarnych i wy−
daje opinie dla członków Związku.
Przedstawiciel Zarządu bierze czyn−
ny udział w spotkaniach z Komendan−
tem Miejskim, podczas których usta−
lane są zasady podziału nagród za
osiągnięcia służbowe, nagród okreso−
wych oraz podział zapomóg, a także
wszelkie inne kwestie dot. życia i pracy policjan−
tów. Dotychczasowa współpraca opiera się na
wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu podej−
mowanych tematów. Wypracowana różnica zdań
pozwala na obiektywne ustosunkowanie do po−
ruszanych zagadnień. Wszelkie inicjatywy Za−
rządu jak i członków Zarządu są przez stronę

służbową przyjmowane ze zrozumieniem i wolą
ich załatwienia. Najczęściej poruszane problemy
to: nadmierne obciążenie pracą (szczególnie na
Komisariatach III i IV) i nie zadawalające wa−
runki socjalno−bytowe, które obecnie z braku fun−
duszy nie mogą być rozwiązane z korzyścią dla
załóg tych jednostek. Innym aspek−
tem działalności Zarządu jest udział
w organizowaniu życia poza służbo−
wego członków Związku i policjan−
tów. Czynnie organizuje i wspiera fi−
nansowo różnego rodzaju zawody
(np. strzeleckie o Puchar Komendan−
ta w Pionkach, wędkarskie o Puchar
Komendanta w Jedlińsku), imprezy
turystyczne (wycieczki, spływy ka−
jakowe i rajdy piesze). Policjanci
KMP w Radomiu przy finansowym
poparciu Zarządu Terenowego uczestniczą w róż−
nego rodzaju spotkaniach i zabawach integracyj−
nych (wydziałowych, międzywydziałowych
i w Komisariatach), dopłaty do kolonii dla dzie−
ci policjantów, paczki noworoczne i zabawę cho−
inkową.
(aw)

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów II Komisariatu Policji w Radomiu
Skład Zarządu:
Przewodniczący: Sławomir Migus
Wiceprzewodniczący: Andrzej Wróbel
Wiceprzewodniczący: Marcin Korycki
Sekretarz: Mirosław Błędowski
Skarbnik: Wojciech Brandt
Komisariat Policji II
w Radomiu jest podległy
KMP w Radomiu. Teren
działania II KP w Rado−
miu, w którym etatowo
zatrudnionych jest 76 po−
licjantów, obejmuje całą
północną część miasta Ra−
domia, na której zamiesz−
kuje około 30 tys. ludno−
ści. Terenowa organizacja
NSZZP w naszym komisariacie została utworzona
w 1995r. z inicjatywy 33 funkcjonariuszy. Obec−

nie liczy 66 członków. Stan osobowy organizacji
jest utrzymywany, a nawet wzrasta. Nasza organi−
zacja utrzymuje się z bieżących składek członkow−
skich. Nasza działalność z pewnością przekonała
wielu funkcjonariuszy o celowości i zasadności
istnienia Zarządu Terenowego NSZZP KP II, cze−
go dowodem może być rosnące poparcie dla obec−
nego Zarządu oraz zwiększenie liczby członków.
ZT realizując cele statutowe organizuje co roku im−
prezę choinkową dla dzieci policjantów, dofinan−
sowując paczki mikołajkowe. Ponadto zostają wy−
płacone zapomogi z tytułu zgonu osób najbliższych
i urodzeń dzieci. Organizujemy również imprezy
plenerowe z udziałem strony służbowej II KP
i KMP w Radomiu.
Współpraca ze stroną służbową II KP i KMP
w Radomiu układa się pozytywnie. Członkowie
Zarządu biorą czynny udział w opiniowaniu po−
licjantów, uczestniczą w naradach. Problemem

nurtującym od kilku lat KP II jest przeniesienie
komisariatu z budynku KWP do nowej siedzi−
by. Chodzi o to, że policjanci obawiają się, że po
przeniesieniu komisariatu warunki pracy będą
gorsze. Kolejną bolączką jest duże obciążenie
pracą funkcjonariuszy i nakładanie na nich co−
raz to nowych obowiązków tj. powielanie doku−
mentacji, zabezpieczenia imprez itp., a większość
z nich jest pracownikami o małym stażu pracy,
bez przeszkoleń specjalistycznych, co uniemoż−
liwia mianowanie ich na zajmowane stanowiska.
Natomiast policjanci spełniający wymogi także
mają wstrzymane awanse, co motywowane jest
brakiem pieniędzy. W bieżącym roku dużym pro−
blemem stało się wypłacanie świadczeń finan−
sowych należnych funkcjonariuszom za ich pra−
cę, co bardzo negatywnie wpływa na morale pra−
cowników.
(aw)

Rozmowa z Komendantem Miejskim Policji mł. insp. Czesławem Gąsiorowskim
− Panie Komendan−
cie u Pana w Komen−
dzie Miejskiej Policji
w Radomiu działa pięć
Zarządów Tereno−
wych NSZZP − jak
układa się Panu wspó−
łpraca?
− Bardzo dobrze,
współpraca polega na
tym, że systematycz−
nie minimum raz
w miesiącu, spotykają się wszyscy przewodni−
czący Zarządów Terenowych i omawiana jest ak−
tualna sytuacja ekonomiczna jednostki, poszcze−
gólnych pracowników, jak również sytuacja ka−
drowa. Z każdego spotkania sporządzany jest
protokół i dla mnie jako komendanta jednostki
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jest to sytuacja bardzo wygodna, ponieważ prze−
wodniczący poszczególnych Zarządów są przed−
stawicielami policjantów z danej jednostki i dzię−
ki temu po zasięgnięciu ich opinii mogę podej−
mować właściwe decyzje. Bardzo często w sy−
tuacjach takich gdzie nie ma określonej wiedzy
na temat stosunków międzyludzkich w danej jed−
nostce przy pomocy tych przewodniczących Za−
rządów mogę je właściwie kształtować, rozwią−
zywać ważne problemy w relacji przełożony−
podwładny, czy też udzielać pomocy policjanto−
wi, jeżeli takiej potrzebuje. Czasami na spotka−
niach dochodzi do wymiany różnych stanowisk
jest to dla mnie bardzo ważne, bo czasami mogę
nie zauważyć istoty problemu. Nie mniej jednak
znajdujemy zawsze rozwiązanie danej sytuacji,
a w przypadkach bardziej złożonych następuje
wręcz głosowanie i decyzje ostatecznie podej−

mowane są zwykłą większością głosów. Bardzo
często przewodniczący poszczególnych Zarzą−
dów przynoszą wnioski w ich imieniu o zapo−
mogę dla policjantów dla poprawienia sytuacji
materialnej, taką inicjatywę sobie bardzo cenię,
ponieważ są oni reprezentantami policjantów. Po−
nadto jestem wdzięczny Zarządom Terenowym
za zrozumienie ciężkiej sytuacji budżetowej,
a przede wszystkim pomoc finansową w postaci
dofinansowania do wszelkiego rodzaju imprez
służbowych typu „Dzień Policjanta”, Wigilia,
Wielkanoc oraz zakup nagród dla wszystkich sta−
żystów jako forma podziękowania za odbyty staż
pracy w KMP Radom.
− Dziękuję Panie Komendancie serdecznie za
rozmowę, cieszę się że współpraca ze Związkiem
jest tak daleko idąca. Pozostaje mi życzyć Panu
samych sukcesów i osiągnięć.
Rozmawiała: Anna Walczak

NSZZ P

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów I Komisariatu Policji KMP w Radomiu
Skład Zarządu:
Przewodnicząca: Anna Walczak
Wiceprzewodniczący: Mariusz Medwecki
Wiceprzewodniczący: Wojciech Bieniek
Skarbnik: Marek Kawiński
Zarząd Terenowy NSZZ Po−
licjantów Komisariatu Pierw−
szego Policji w Radomiu po−
wstał w 1993 roku z inicjatywy
28 członków. Od początku po−
wstania Zarządu przewodniczą−
cą jest Anna Walczak. Zarząd
nie prowadzi działalności go−
spodarczej, utrzymuje się ze składek członkowskich.
Działalność statutową realizujemy poprzez organi−
zacje różnego rodzaju spotkań integracyjnych z kie−
rownictwem służbowym, zabawy karnawałowe
w OW „Olszynka”, ogniska, grzybobrania, festy−
ny, zorganizowaliśmy dla dzieci wycieczkę w Góry
Świętokrzyskie, zabawy choinkowe, dopłacamy do
paczek choinkowych, byliśmy z dziećmi w Centrum
Zabaw „Fantazja”. Poza tym pomagamy członkom
Związku i policjantom w różnych trudnych sytu−
acjach rodzinnych. Po prostu staramy się być tam,
gdzie nas potrzebują i oczekują jakiejkolwiek po−
mocy. Jako przewodnicząca ZT NSZZ P I KP sta−
ram się matkować moim członkom Związku. Prak−
tycznie znam każdą sytuacje materialną i rodzinną
moich policjantów, zawsze staram się im pomagać
i rozwiązywać problemy. Do roku 1999 stosunki
między kierownictwem służbowym I KP a Zarzą−
dem Terenowym NSSZ P I KP układały się bardzo
źle. Głos Zarządu w opiniowaniu i doradztwie
w ogóle nie był brany pod uwagę, a wręcz przeciw−
nie postrzegani byliśmy bardzo negatywnie. Dopie−
ro kiedy komendantem komisariatu został podinsp.
Andrzej Halman, a zastępcami kom. Urszula So−
bierska i kom. Tadeusz Mróz wyszliśmy z ciemno−
ści na prostą, ludzie zaczęli normalnie funkcjono−
wać i pracować. Jako Zarząd jesteśmy bardzo za−
dowoleni ze współpracy z obecną kadrą kierowni−
czą I KP i KMP Radom, na bieżąco jesteśmy infor−
mowani o wszczętych postępowaniach dyscyplinar−
nych wobec policjantów, uczestniczymy i jesteśmy
głosem doradczym przy rozmowach kadrowych,
w kwestiach finansowych dotyczących uposażeń,
policjantów, podwyżek podatków służbowych, po−
działu nagród, zapomóg itp. Praca policjantów Ko−
misariatu I−go postrzegana jest i oceniana pozytyw−
nie, czego dowodem może być to, że są oni często
wynagradzani nagrodami pieniężnymi i pochwała−
mi. Komisariat I boryka się z problemami lokalo−
wymi. Pracuje w nim 90 funkcjonariuszy, w ma−
łych pokojach prace wykonuje 5 – 6 policjantów,
co negatywnie odbija się na skuteczności prowa−
dzonych np. przesłuchań. Wiemy, że społeczeństwo
obecnie jest zastraszone i zapewnienie tej odrobi−
ny intymności podczas przesłuchania przynosi bar−
dzo pozytywne efekty.
Struktura Komisariatu i naliczenia etatowe nie
odpowiadają tej pracy, którą się w Komisariacie wy−
konuje tj. ilości przeprowadzonych dochodzeń, za−
bezpieczeń imprez, różnego rodzaju akcji, interwen−
cji itp. Na przykład w Wydziale Kryminalnym 1KP
na 35 etatów połowa to grupy bardzo niskie, dlatego
te¿ policjanci z tego wydziału obciążeni ogromem
dochodzeń piszą raporty o przejście do Kompanii
Patrolowej, ponieważ nie mają motywacji finanso−
wej do wykonywania tej pracy. Jest jeszcze jeden

aspekt negatywny, liczba godzin przepracowanych
przez dochodzeniowca urosła dużo ponad normę.
Oprócz tego, że muszą rzetelnie i w terminie prze−
prowadzić dochodzenia, to jeszcze obowiązuje ich
służba w grupie operacyjno−dochodzeniowej przy−
najmniej 8 razy w miesiącu, a poza tym doprowa−
dzenia do sądu, prokuratury, akcje, zabezpieczenia.
Ludzie są po prostu zmęczeni i nie wytrzymują psy−
chicznie. Samo nasilenie przestępczości na terenie
1KP nie odpowiada rzeczywistym normom i potrze−
bom zapewnienia bezpieczeństwa tej części miasta.
Ponadto 1/3 stanu osobowego komisariatu to ludzie
młodzi z bardzo małym stażem w Policji. To lu−
dzie, którzy przyszli do pracy w Policji z przypad−
ku, z powodu braku innych możliwości, a nie z wiel−
kiego zamiłowania do tej pracy. Dlatego te¿ w ko−
misariacie brakuje starszych doświadczonych na−
uczycieli – policjantów, którzy by wiedz¹ fachową
pomagali młodym policjantom. Rozporządzenie
MSWiA z dnia 06.12. 2000r. w sprawie wymagań
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
itp., jego niektóre punkty, są dla nas wielka niewia−
domą. I tak na przykład zastępca komendanta ko−
misariatu może być po szkole średniej i ze stop−
niem aspiranckim, natomiast naczelnik wydziału
tego samego komisariatu musi mieć wykształcenie
wyższe i przeszkolenie oficerskie, czyli zdecydo−
wanie podwładny musi być mądrzejszy od przeło−
żonego? Bzdur¹ jest również mianowanie policjan−
tów – oficerów z kilkuletnim stażem w Policji na
odpowiedzialne stanowiska służbowe. Uważamy, że
dobry przełożony to przełożony, który pracował we
wszystkich pionach Policji.
Bardzo ważną sprawą w naszej pracy jest at−
mosfera pracy, którą niestety w jakiś sposób sami
musimy tworzyć. Każdy policjant potrzebuje
i oczekuje od przełożonego pochwały oraz słowa
dziękuję, nie koniecznie musi to być nagroda pie−
niężna. Jedno małe magiczne słowo „dziękuję”
napawa podwładnego wielką energią i siłą do dal−
szej aktywnej pracy. Jak zarząd terenowy jeste−

śmy zbulwersowani, że nie otrzymujemy na czas
naszych świadczeń finansowych, a dowodem tego
jest ostatnia kwestia wypłat mundurówek, wcze−
śniej trzynastek, podwyżek. Karmi się nas pisma−
mi i poleceniami wypłat dla komendantów, nie
przekazując na ten cel pieniędzy. Nas na dole nie
obchodzi, że budżet jest nieprawidłowo zaplano−
wany. Nas się rozlicza z naszej pracy więc praco−
dawca winien dotrzymywać wszystkich terminów
i na czas wszelkie kwestie finansowe powinny być
wypłacane. Wymagania naszych przełożonych co
do naszej pracy ciągle rosną, zalewani jesteśmy
ogromnymi ilościami papierów, pism itp. tylko że
nie mamy nawet podstawowych materiałów biu−
rowych, druków procesowych, potrzebnych do wy−
konywania naszej pracy. Jesteśmy jak żebracy, cho−
dzimy i prosimy o coś co powinno nam się należeć
z urzędu, tak jak to było w poprzednich latach.
Przyjmujemy z innych instytucji meble, krzesła i in−
ne tego rodzaju rzeczy. Jest to dla nas okrutna rze−
czywistość. Dlaczego tak jest? Przecież tak bar−
dzo jesteśmy potrzebni społeczeństwu, bo przecież
to od nas zależy czy ludzie będą się czuć bezpiecz−
ni w tym kraju.
Cieszymy się, że mamy wspaniałe kierownic−
two służbowe I KP i KMP w Radomiu oraz KWP
z/s w Radomiu. Cieszymy się, że współpraca mię−
dzy związkiem zawodowym, a kierownictwem
idzie we właściwym kierunku, że nasi przełożeni
znają istotę problemów policjantów. Nasz Komen−
dant Miejski Policji mł. insp. Gąsiorowski jest
Komendantem, który dba o jednostkę i o wszyst−
kich swoich podwładnych, zawsze pomoże każde−
mu policjantowi, który się o tą pomoc zwróci. My
policjanci odwzajemniamy się swoją rzetelną, so−
lidną, efektywną pracą. Życzyłabym takiej wspó−
łpracy i takiego pola działania wszystkim Zarzą−
dom Terenowym NSZZP na całym Mazowszu.
Anna Walczak.
W następnym numerze m.in Zarząd Terenowy KP Iłża

Szanowny Pan Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu
nadinsp. Zdzisław Marcinkowski
Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr1
w Siedlcach składa na ręce Pana Komendanta
serdeczne podziękowania dla Kierownika
Ogniwa Nieletnich i Patologii Sekcji Prewen−
cji KMP w Siedlcach asp. sztab. Michała
Strzałkowskigo. Funkcjonariusz ten dał się
poznać jako aktywny organizator życia wśród
młodzieży naszej szkoły. Od dwóch lat spo−
łecznie prowadzi sekcję piłki nożnej IKS „Je−
dynka” Siedlce, osiągając dobre wyniki. Dzię−
ki tej pracy wielu nieletnich odstąpiło od prze−
stępstw, zmieniło swoje postępowanie. Wraz
ze swoimi współpracownikami profesjonalnie
prowadzi pracę profilaktyczną, edukacyjną
z młodzieżą gimnazjalną jak i szkoły podsta−
wowej. Zainteresowania asp. sztab. Michała
Strzłkowskiego oraz jego pracowników dały
pozytywne efekty w pracy wychowawczej,
spowodowały ograniczenie przestępczości
i wykroczeń wśród uczniów naszej szkoły. Ta−
kie działanie stworzyło właściwy klimat na
szczeblu „policja – szkoła”.
mgr Halina Filipczak
Dyrektor Gminazjum

9 marca 2001r. trzech zamaskowanych
sprawców dokonało napadu rabunkowego przy
użyciu niebezpiecznego narzędzia na pracow−
nika naszej firmy. Sprawcy weszli do pomiesz−
czenia stacji tankowania gazu, gdzie bijąc pa−
łkami pokrzywdzonego doprowadzili go do sta−
nu bezbronności, a następnie ukradli pieniądze
pochodzące z utargu. Z tak natychmiastową ( 4
do 7 minut) reakcją w działaniu Policji nie spo−
tkałem się nigdy. Dzieki sprawnym działaniom
policjantów KMP w Płocku w ciągu trzech dni
od napadu ustalono i zatrzymano trzech męż−
czyzn biorących udział w tym zdarzeniu. Od−
zyskano też część zrabowanych pieniędzy. Skła−
dam na ręce Pana Komendanta Wojewódzkie−
go Policji z/s w Radomiu nadinsp. Zdzisława
Marcinkowskiego podziękowania za właściwą
postawę podległych Panu policjantów, zwłasz−
cza w tych trudnych i niebezpiecznych czasach.
Życzę Panu, by policjanci osiągali jak najlep−
sze wyniki w służbie.
Sławomir Jankowski
Prezes Zarządu „PEGEBE” S.A.
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Mundur na wieszaku

Kolejny raz spotykamy się by porozmawiać o cu−
downym świecie ryb i wędkarzy. Nasz rodzimy świat
nie jest może aż tak wspaniały jak w innych krajach,
ale dobrze jest posiedzieć w ciszy i skupieniu i sta−
rać się utożsamić z otaczającą nas naturą. Zdecydo−
wanie lepiej posiedzieć niż spadać pod stół na kolej−
nej imprezie. Ze względów społecznych lepiej, gdy
ktoś koncentruje się na złowieniu ryby niż na obro−
bieniu przechodnia na ulicy. Podążając tym tokiem
myślenia należałoby się cieszyć, że wędkarstwo jest
zajęciem absorbującym tak znaczną ilość ludzi. Jest
jednakże smutną rzeczywistość, która każe wątpić
w podany powyżej wniosek. Byłem parę dni temu
na rybach nad pobliskim stawem. Nie nastawiałem
się na okazy bo nie planowałem ani długotrwałego
nęcenia, ani kilkudniowej zasiadki. Wiedziałem, że
w zbiorniku tym pływa ogromna ilość skarłowacia−
łych płoci i chciałem się pobawić łowieniem wła−
śnie ich. Celowo zabrałem delikatne zestawy i po
przybyciu na miejsce rozpocząłem zwykłą swoją
czarną robotę czyli rozkładanie sprzętu itp. Kiedy
już uporałem się z tym wszystkim i co miało iść do
wody – poszło, w oczekiwaniu na pierwsze brania
zacząłem rozglądać się po najbliższej okolicy.

W miarę jak słońce podnosiło się coraz wyżej, co−
raz więcej szczegółów zacząłem dostrzegać.
Po pewnym czasie stwierdziłem, że siedzę prak−
tycznie w samym środku śmietnika. Spod trawy wy−
zierały szyjki pustych butelek po „dopingu”. Wszę−
dzie walały się pogięte tacki foliowe, jednorazowe
sztućce mieszały się z papierem upstrzonym musz−
tardą, a plastikowe butelki po napojach tylko czekały
aby na nie nadepnąć. W tym momencie zacząłem so−
bie uświadamiać bezsens jakichkolwiek pouczeń, tłu−
maczenia czy też wyjaśnień. Zacząłem zwolna rozu−
mieć sens pewnej gradacji społeczeństwa na Zacho−
dzie. O tym, że do Unii państw europejskich chylimy
się jako drzewo do upadku wiedziałem już wcześniej,
ale teraz po raz kolejny i chyba ostateczny uświado−
miłem sobie, że jest to zajęcie dla hołoty, a jeśli do−
datkowo jest ona bezrobotna – to już dno i „metr
mułu”. Gorszyły mnie wydzielone dzielnice wielkich
zachodnich miast, gdzie policja bywa niezbyt często,
na ulicy panuje prawo pięści, gangi rozliczają się po−
między sobą za pomocą szybkostrzelnej broni. Zro−
zumiałem jednak, że tak być powinno. Hołota powinna
mieć wydzielone miejsca do egzystencji, a ci spośród
niej, którzy chcą prowadzić inne życie, robią wszyst−
ko aby wydostać się z tego bagna i doceniają to co
udało im się w tym zakresie osiągnąć.
Patrzyłem na smętne resztki biesiady braci węd−
karskiej i zastanawiałem się czy umożliwienie upra−
wiania tego sportu takim ludziom przynosi wszyst−
kim w efekcie nie więcej zła, niż gdyby pozostawić
ich w mieście, dać w łapę kufel piwa, w druga bilet
na mecz i niech bydło ryczy w osiatkowanym gęsto

CZULIŚMY SIĘ JAK REPREZENTANCI...
Reprezentacja KWP z/s w Radomiu jako wi−
cemistrz Polski Policji w piłce 6−osobowej zo−
stała zaproszona przez Mera Marsylii i Komen−
danta Regionu Marsylii na Międzynarodowy Tur−
niej Piłkarski Policjan−
tów. Turniej odbył się 25
maja br. na obiektach
klubu Olimpique Marsy−
lia. W zawodach wzięły
udział 32 drużyny poli−
cyjne z Francji, Włoch,
Belgii, Węgier, Hiszpanii
i byłych kolonii francu−
skich w Afryce.
Drużyny zostały po−
dzielone na 8 czteroze−
społowych grup. Druży−
na KWP Radom trafiła
do grupy z drużynami
Toulon/Francja, Dragu−
ingnan/Francja
i Ciat14eim/Algieria.
Zespół z Radomia wy−
grał wszystkie mecze w
grupie pokonując kolejno: − Draguingnan 3:1,
− Toulon 4:0, − Ciat14eim 3:0 i zajął pierwsze
miejsce w grupie eliminacyjnej. Szczególnie za−
skoczona porażką była drużyna Draguingnan,
ubiegłoroczny zwycięzca turnieju. Drużyna
Draguingnan po porażce z radomianami wygra−
ła dwa mecze i zajęła drugie miejsce w grupie.
Mecze były rozgrywane 2x6 minut. Po meczach

Szkoda mi było tych małych żywców trzyma−
nych na uwięzi i wystawionych na niechybną śmierć,
ale jasnym się dla mnie stało, że jednak szczupak
jest bardziej zagrożony i jego los jest w istocie po−
nury. Pomyślmy o tym i ... na ryby? Czy może na
grilla nad wodę?
Stalker

GRAMY W SZACHY

grupowych, policjantów z Radomia stawiano
w roli faworytów turnieju. Według wcześniej
rozpisanej drabinki w 1/16 finału radomscy po−
licjanci mieli grać z drugą drużyną z innej gru−

py eliminacyjnej, którą była niezbyt silna dru−
żyna z Debreczyna (Węgry). Nie wiadomo dla−
czego organizatoirzy turnieju zmienili zasady
rozgrywek i reprezentacja Radomia spotkała się
z drużyną z I miejsca z innej grupy, faworytem
Francuzów drużyną Bocca, w której grali poli−
cjanci na co dzień grający w ligach regional−
cd na str. 11
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boksie na stadionie, wierząc że to co ogląda nie zo−
stało już wcześniej zaplanowane, uzgodnione i opła−
cone. Morze wtedy inaczej postrzegała by nas Euro−
pa i nie bylibyśmy jej katarem czy innym czarnym
krajem, zdolnym jedynie robić za skład odpadów ra−
dioaktywnych, czy innych śmieci, których cywili−
zacje zachodnie nie chcą mieć u siebie. Może wów−
czas woda byłaby czysta i trawa zielona? Może wte−
dy by centrala związkowa inaczej traktowała swo−
ich zrzeszonych? Póki co mamy swoją siermiężną
rzeczywistość, ale czy jest ona zależna tylko od nas?
Jesteśmy jedynie drobnymi płotkami poruszający−
mi się niepewnie pod czujnym okiem szczupaka. Ten
drapieżnik obserwuje nas bacznie , czasem pochwyci
jedna lub dwie ryby i czeka, ciągle czeka. Takie jest
jego zadanie, ale też i taką ma naturę. Czasem pogo−
ni za rybką, bywa że w zapamiętaniu chybi cios jego
zębatej paszczy, ale nie zraża go to ani odrobinę. Ma
świadomość, że jest wybrańcem, pomimo że rybom
„system prawny stworzono jednaki” i wszystkie pły−
wają w tej samej wodzie. Myślałem tak obserwując
otaczające mnie śmietnisko nad wodą i innych węd−
karzy i nagle odkryłem, że tylko ja poławiam drob−
ne płocie, inni polowali na okazałego drapieżnika.
Próbowali dosięgnąć go za pomocą spinningu lub
zapuszczanych w wybrane miejsca żywcówek.

W kwietniowym numerze „Głosu” zamieścili−
śmy studium P. Januszewicza: Białe – Kg4, Gb5,
Gb8, pa4, Czarne – Ka8, Gh6, piony: a5, a6, a7,
b3, g5, g6, g7 – białe zaczynają i remisują. Oto raz
jeszcze jego rozwiązanie: 1, Gc4! B2 (jeśli 1 ...K:
a8, to 2 G: b3 – remis, gdyż biały Król będzie „pil−
nował” pola g4, a biały Goniec piona a4 przed za−
biciem przez cz. Króla) 2. Gg 3!! (piękny ruch!)
b1 H 3. Gd5 + Hb7 4. G.g2! (a nie 4 G: b7? K: b7
z wygraną czarnych!) H: g2 pat! Remis!
Nagrodę za rozwiązanie tego studium otrzymuje
pan Stanisław Sobich z Łukowa. Gratulujemy!
Rozwiązanie zadania M. Frak z majowego nu−
meru (Białe – Kf6, Hg1, czarne – Kh4, Sf1, piony:
f5, h6) jest następujące: 1. Gh5! Nagrodzonego
podamy w sierpniu 2001r.
W tym numerze prezentujemy zadania z tzw.
matami idealnymi. Maty idealne to takie maty,
w których biorą udział wszystkie figury na sza−
chownicy. Autorem zadania jest Eligiusz Zimmer
i otrzymało ono w 1998r. pochwałę pisma „Ideal –
Mate – Review”. Wśród autorów poprawnych roz−
wiązań rozlosujemy (jak zwykle) nagrodę. Rozwią−
zania należy nadsyłać na adres redakcji ul. 11 li−
stopada 37/59 26−600
Radom w terminie 3
tygodni od ukazania
się numeru.
Mat w 3 posunięciach
(zaczynają białe)
Życzę udanych
wakacji Tym, którzy
będą je mieć.
podisp. M. Fr¹ k

Mundur na wieszaku
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nych we Francji. Po zaciętym meczu wygrała
drużyna Bocca 1:0. Zespół Bocca, w którym
grali w większości czarnoskórzy zawodnicy grał
bardzo ostro. Pod koniec spotkania sędzia przy
stanie 1:0 podyktował rzut karny dla reprezen−
tacji KWP Radom, doszło do przepychanek po−
między zawodnikami i w tej nerwowej atmos−
ferze karnego nie wykorzystał podkom. Sławo−
mir Nowaliński (były zawodnik II ligowego
Bugu Wyszków) strzelając obok bramki. Wy−
nik spotkania utrzymał się już do końca i ra−
domscy policjanci pożegnali się z turniejem po−
zostawiając po sobie dobre wrażenie. Drużyna
Bocca zajęła razem z ekipą Draguingnonnnn
miejsca 3 i 4. Turniej wygrała reprezentacja
Marsylii. Reprezentacja KWP Radom została
ostatecznie sklasyfikowana na IX miejscu, a tak−
że zajęła najwyższe miejsce wśród startujących
ekip zagranicznych.
Drużyna KWP z/s w Radomiu grała w składzie:
podkom. Sławomir Nowaliński – KPP Pułtusk
podkom. Paweł Płatos – KWP
podkom. Sebastian Nadolski – KWP
post. Wojciech Krycia – KWP
mł. asp. Tomasz Pęczek – KPP Kozienice
mł. asp. Artur Korycki – KWP
post. Marcin Dolega – KMP Radom
sierż. Marcin Zmudczyński – KMP Płock
st. sierż. Cezary Skierski
mł. asp. Adam Piotrowski
asp. sztab. Jarosław Czwak
Poza walką sportową były również akcenty
oficjalne i turystyczne. Radomscy policjanci
byli przyjęci w merostwie przez mera Marsylii
Jean Clouda Gaudina oraz w siedzibie marsyl−
skiej policji przez Komendanta Policji w Mar−
sylii pana J.W. Dargille. Na tym spotkaniu Ko−
mendant Policji w Marsylii na ręce kierownika
i tłumacza ekipy polskiej kom. Jana Lenarczy−
ka przekazał dla Komendanta Wojewódzkiego
Policji z/s w Radomiu generała Zdzisława Mar−
cinkowskiego upominek w postaci statuetki żan−
darma. Radomscy policjanci byli pod wraże−
niem miasta Marsylii, obiektów sportowych na
Stadio Velodrom i gościnności policjantów fran−
cuskich. Ekipa polska prezentowała się wspa−
niale i bardzo ciepło została przyjęta zarówno
przez władze miasta, kierownictwo policji
z Marsylii jak i drużyny zagraniczne i francu−
skie. Kontakty z drużynami z Francji, Włoch,
Belgii i Węgier będą podtrzymywane. Przy
sprzyjających „wiatrach” finansowych radom−
scy policjanci zorganizują może nie aż tak oka−
zały turniej, ale zbliżony na swoim terenie. By−
łaby to wspaniała promocja miasta i regionu.
Rozwój kontaktów swoich podwładnych bar−
dzo popiera gen. Zdzisław Marcinkowski. Jed−
nocześnie uczestnicy wyjazdu składają podzię−
kowania kierownictwu firmy „Mada” za wspar−
cie finansowe oraz Wydziałowi Promocji Urzę−
du Miejskiego w Radomiu za przekazanie ma−
teriałów promocyjnych, dzięki którym można
było zaprezentować nasze miasto i region.
P. Płatos

TO JEST KINO!
CZEKOLADA
5 nominacji do Oscara!
Reżyseria: Lasse Hallstrom
Scenariusz na podstawie powieści Joanne Har−
ris: Robert Nelson Jacobs
Muzyka: Rachel Portman
Scenografia: David Gropman
Obsada: Juliette Binoche, Lena Olin, Johnny
Depp, Judi Dench, Alfred Molina, Carrie Ann
Moss, Leslie Caron i inni
O FILMIE
Jest rok 1960. Do małego miasteczka Lasqu−
enet w południowej Francji przybywa Vianne Ro−
cher wraz z kilkuletnią córką, Anouk. Otwierają
one sklep z czekoladą. Dość liberalne poglądy
Vianne nie podobają się burmistrzowi miasteczka,
Comte de Reynaudowi, który poprzysięga sobie,
że zamknie sklepi przepędzi Vianne. Będzie uży−
wać do tego najróżniejszych środków – począw−
szy od narzucenia młodemu księdzu – ojcu Hen−
riemu, by wytykał „szatańskie praktyki” Vianne
podczas kazań, aż do organizowania grupowego
bojkotu, prowadzonego przez energiczną Caroli−
ne. Jednak jej wewnętrzne ciepło i niesamowite
czekoladki przysporzyły jej w miasteczku sporo
sojuszników. Wśród nich jest zahukana Josephin,
która uciekła od męża i pod opieką Vianne wresz−
cie odnajduje spokój. Jest też stara Armand, skłó−
cona z rodziną, która dopiero u Vianne odnajduje
radość życia. Jest wreszcie młody Luc, który za−
miast przebywać z surowa matką Caroline, woli
przebywać w towarzystwie nie uznawanej przez
Caroline swojej babki, Armand. Naciski burmistrza
nie ustają i Vianne ma zamiar poddać się i opuścić
miasteczko. Ale sprawy zaczynają się kompliko−
wać, gdy do miasteczka przybywa grupa rybaków
rzecznych, dowodzonych przez przystojnego
Roux. Wkrótce między nim a Vianne zaczyna kie−
łkować uczucie.
TYLKO JEDEN SMAK: HISTORIA CZEKOLADY
Scenarzysta Robert Nelson Jacobs przeprowadził
szczegółowe badania na temat historii czekolady.
W trakcie pracy uzależnił się od czekolady, jako że
spędził mnóstwo czasu studiując historię i pochodze−
nie czekolady. Ale im więcej się w to zagłębiał, tym
bardziej ta historia go przyciągała. Jacobs od począt−

ku wiedział, że jego celem będzie idealne wymiesza−
nie składników „Czekolady”, zrobienie z niej połą−
czenia komedii, wrażliwości, dramatycznej konfron−
tacji oraz pewnej dozy tajemniczości. „Przyciągnął
mnie urok i magia historii, a także jej żart i mądrość”
– mówi Jacobs. „Chciałem pokazać prawdziwą rów−
nowagę między humorem, dramatycznymi niespo−
dziankami i przede wszystkim prawdziwą emocjonal−
ną szczerością bohaterów.” Jacobs chciał także przed−
stawić każdego z mieszkańców miasteczka jako po−
stacie z krwi i kości, wypełnione lękami i siłami.
W jego wizji Lansequet to baśniowe miasteczko za−
mieszkiwane przez ludzkie kłopoty i triumfy.

VISION – NOWOŚCI VIDEO
CZŁOWIEK Z KSIĘŻYCA
Reż. Milos Forman
− film również na płycie DVD!!!
Porywająca, inteligentna komedia zdobywcy
Oscarów za „Lot nad kukułczym gniazdem”
i „Amadeusza” Milosa Formana. Jim Carrey
wciela się w postać Andy Kaufamana jednego
z najbardziej popularnych i kontrowersyjnych za−
razem komików w Ameryce. Brawurowo popro−
wadzona opowieść o człowieku, który dla efektu
komicznego gotów był zrobić wszystko.
OSTATNIE DNI
Reż. James Moll
Steven Spielberg przedstawia film z poru−
szającego cyklu dokumentów o Holocauście,
jego ofiarach i sprawcach. Niezwykłe relacje
pięciorga osób, którym cudem udało się unik−
nąć śmierci. Ich słowa, poparte materiałami do−
kumentalnymi odkrywają kolejne czarne karty
historii ludzkości. Film pokazuje też jednak, że
nielicznym dane było przetrwać tragedię, cza−
sem dzięki ludzkiej odwadze, a czasami nawet
dzięki przypadkowi.
MAŁY GŁOS
Reż. Mark Herman
Wzruszająca komedia o młodej, zamknię−
tej w sobie dziewczynie, która wspaniale na−
śladuje śpiew słynnych gwiazd: Marylin Mon−
roe, Marleny Dietrich i innych. Dla niej śpie−
wanie jest bardzo osobista sprawą, ale jej ener−
giczna matka postanawia zrobić z niej gwiaz−
dę. Przy pomocy poszukiwacza talentów − cwa−
niaka i kombinatora usiłuje nakłonić ją do pu−
blicznych występów.
WSZYSCY MOI BLISCY
Reż. Matej Minac
Cezary Pazura i Olaf Lubaszenko – tym ra−
zem w roli producentów – przedstawiają film
zrealizowany w koprodukcji czesko – polsko
– słowackiej. Jest rok 1938. Hitlerowcy zajmują
Czechosłowację. Dla czeskich Żydów nadcho−
dzi tragiczny czas Holocaustu. Zagłada rodzi−
ny Silbermanów wydaje się nieunikniona, gdy
z pomocą przychodzi im tajemniczy biznes−
men. Organizuje on przezuty żydowskich dzieci
z Czech do Wielkiej Brytanii. Silbermanowie
muszą podjąć dramatyczną decyzję o powie−
rzeniu mu losów małego Dawida.

KONKURS
Tym razem nagrodę ufundowaną przez
Vision za podanie prawidłowej odpowiedzi
otrzymuje Urszula Muszyńska z KPP Żyrar−
dów. Gratulujemy! A kolejne pytanie kon−
kursowe brzmi:
1. Podaj min. jeden tytuł filmu, w którym
występował Johny Depp. Do wygrania m.in.
powieść Joanne Harris pt. „Czekolada”
DYSTRYBUTOREM FILMÓW 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 wszyst−
kie znajdziecie na stronach www.crime−stoppers.top.pl
Uważam pomysł za bardzo interesujący. My−
ślę, że jeżeli będzie rozwijany, może przyczyni się
do ograniczenia fali chuligaństwa i bandytyzmu,
jaka od dawna nas ogarnia.
Jerzyk M. Radom
W dobie komputerów i ogólnego dostępu do
internetu jest to doskonały pomysł! Każdy zbir
będzie wiedział, że nie może czuć się pewnie
w żadnym miejscu!
„Mysza” Białystok
Może opis przestępstw trochę bardziej ludzkim
językiem, bo te krwotoki podpajęczynkowe.... Tro−
chę zniechęcają do pisania ale idee gorąco popie−
ram!
Waldek Gdańsk
Strona bardzo mądrze i efektywnie opracowa−
na. W przyszłości powinna posiadać odwołania do
innych stron policji z innych miast tematycznie
związanych. Ciekawym rozwiązaniem było by

przygotowanie specjalnego adresu e−mail, gdzie
można by było przesyłać informacje, a nawet za−
łączać zeskanowane dokumenty w postaci plików.
Na pewno przydała by się rubryka rzeczy znale−
zionych, skradzionych i poszukiwanych samocho−
dów. Życzę samych sukcesów i dalszego rozwi−
jania rozpoczętego już dzieła − w końcu wchodzi−
my w XXI wiek, a skutecznych metod walki
z przestępczością brakuje dlatego też taka inicja−
tywa jak ta zasługuje na pełne poparcie.
Mirosław Zawadzki Gdańsk
Wszystko co prowadzi do wykrycia przestęp−
stwa jest OK − lobby “antyprzestępcze” powinno
też pamiętać o tym, że skuteczność Policji głów−
nie zależy od fachowości, wyposażenia i tego,
żeby Policja nie bala się przestępców lecz wręcz
przeciwnie. Może trochę nie na temat − chodzi o
dostęp do broni dla obywateli − bandyci bowiem
nie potrzebują zezwoleń na broń.
Roman Poznan

Nie ma lepszej zemsty niż wroga ośmieszyć.
J. Joseph
MÓWIĄ O NAS...
Tym razem zapytaliśmy dziennikarzy o to co
sądzą o monitoringu. Zdania na ten temat są bo−
wiem podzielone. Gdy pojawiły się pierwsze pro−
pozycje zainstalowania kamer na miejskich ulicz−
kach skwerach i placach natychmiast podniosły się
głosy, że jest to podglądactwo, że nie można czuć
się swobodnie podczas spaceru ze świadomością,
że cały czas ktoś na nas patrzy. Ten problem stał
się szczególnie aktualny teraz w dobie „Big Bro−
ther”. Czy zatem monitoring jest podglądaniem czy
po prostu jednym ze sposobów zapewnienia ludziom
bezpieczeństwa? Oto co na ten temat mają do po−
wiedzenia dziennikarze:
Monitoring nie jest żadnym podglądactwem!
Jest jedynie formą zabezpieczenia mieszkańców
przed kradzieżą. Dopóki monitoring nie był obec−
ny na ulicach nie mówiło się o podglądaniu. Tym−
czasem kamery były znacznie wcześniej instalo−
wane w urzędach pocztowych, bankach, supermar−
ketach, przed ważniejszymi i urzędami. Wtedy nie
mówiło się podglądaniu. A skoro po zainstalowa−
niu tam kamer ilość dokonywanych przestępstwa
znacznie spadła widocznie jest to narzędzie sku−

teczne. Dobrze więc się stało, że kamery zaczęto
instalować również na ulicach, placach i skwerach.
Nie ogranicza to swobód obywatelskich a pozwa−
la czuć się bezpieczniej.
Antoni Sokołowski
Echo Dnia
Cenna jest każda inicjatywa, mogąca wpłynąć
skutecznie na ograniczenie przestępczości. A do−
świadczenia policji europejskich (i nasze pierw−
sze polskie eksperymenty w tej dziedzinie rów−
nież) wykazują, że stosowanie monitoringu wi−
zyjnego jest skuteczne. Zapisywanie obrazu z ka−
mer na wideo czy na dysku komputera pozwala
nie tylko chwytać bandytów na gorącym uczyn−
ku, ale i odstrasza potencjalnych sprawców. Praw−
da, niektórym Polakom „podglądanie” przez po−
licję miejsc publicznych nie bardzo się podoba.
Proszę jednak zauważyć, że protestują tu zwłasz−
cza ci, którzy mają coś na sumieniu, np. młodzi
ludzie, lubią sobie wypić piwko z kolegami
w miejskim parku czy na deptaku. Porządny czło−
wiek monitoringu się nie obawia, bo porządny
człowiek nie ma nic do ukrycia.
Grzegorz Matuszewski
Życie Warszawy
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Coraz częściej o przyjęciu do pracy decyduje roz−
mowa kwalifikacyjna. Każdy kto wybiera się na taką
rozmowę gruntownie się do niej przygotowuje by
oczywiście wypaść jak najlepiej. Panuje również
przekonanie, że gwarancją sukcesu jest zaskoczenie
kadrowca w jakikolwiek sposób. To doprowadza
z kolei do wielu komicznych sytuacji, których świad−
kami są kadrowcy. Oto co przeżyli podczas rozmów
kwalifikacyjnych kadrowcy ze 100 największych
amerykańskich korporacji:
* Kandydat do pracy położył się na podłodze by
wypełnić ankietę.
* Łysawy kandydat nagle mnie przeprosił i wy−
szedł. Po chwili wrócił z tupecikiem na głowie.
* Poprosił o pokazanie mu życiorysu pracowni−
ka rekrutacji, by sprawdzić czy jest on wykwalifiko−
wany do oceny kandydata.
* Kandydat powiedział, że jeśli go zatrudnimy,
jako dowód swojej lojalności wobec firmy, wytatu−
uje sobie logo firmy na przedramieniu.
* Przerwał aby zatelefonować i skonsultować się
ze swoim psychoterapeutą, co ma odpowiadać na
zadawane pytania.
* Gdy zapytałem o jego hobby, wstał i zaczął ste−
pować w moim gabinecie.
(tk)
Z wyznań i ogłoszeń prasowych...
− Marto, kocham Cię jak swój komputer, który
od czasu do czasu wyłączam aby na Ciebie popa−
trzeć
Radek informatyk − Walentynki 2001
− Kocham Cię bardzie niż wczoraj, a mniej niż
jutro. Walentynki 2001
− Zezłomuję męża, stan jeszcze dobry, tłumik do
wymiany. (z ogłoszeń w Słowie Ludu)
− Zamienię mieszkanie na bar pod sosnami. Wia−
domość na miejscu. (z ogłoszeń w Słowie Ludu)
− Sprzedam złodziei policjantom. Frajer. (z inne−
go ogłoszenia)
Zbierał: podisnp. Marian Frąk

FRASZKI Z POLICYJNEGO
RĘKAWA
ZASADA KIEROWCY
Taką żelazną mam zasadę:
Jadę gdy piłem ... oranżadę!
WYPADEK DROGOWY
Zagapił się przez chwilę
− sprawiły to promile.
SPOSÓB NA PROBLEMY
Jeszcze do tej pory
taki się nie narodził,
co skarżąc na przełożonego
sobie nie zaszkodził.
WYBÓR
Wybrał z dwojga złego
pójście „na jednego”
SKARGA NA SNY
Gdybyś tak Miła
nie tylko się śniła.
podinsp. Marian Frąk

