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AKTUALNOŚCI

Radom ul. Józefowska 05.12.2001r.
godz. 16:20 – Policjanci KMP Radom za−
trzymywali do kontroli drogowej samochód
Fiat 125p z przyczepką, jednak kierowca na
widok policjantów zaczął uciekać, a następ−
nie porzucił pojazd i uciekł. Na przyczepce
policjanci ujawnili części pochodzące ze
zdemontowanych pojazdów. Potem podczas
przeszukania prywatnej posesji należącej do
dwóch mieszkańców Radomia w wieku 18
i 50 lat, policjanci znaleźli w garażu pocięte
karoserie samochodowe, silniki i akcesoria
samochodowe. Obu właścicieli przeszuka−
nej posesji zatrzymano w PIZ.
Radom, ul. Bracka, 05.12.2001r. godz.
2:55 – Policjanci patrolujący ulicę udarem−
nili kradzież samochodu Fiat 125p i zatrzy−
mali jednego ze sprawców. Sprawcy usiłu−
jąc ukraść samochód zerwali kłódkę od bra−
my, włamali się do samochodu i próbowali
wypchnąć go na ulicę. Spłoszeni przez po−
licjantów uciekli z niczym, a zatrzymany
trafił do aresztu.
Rzekuń, ul. Kościuszki, 05.12.2001r. –
Policjanci KMP Ostrołęka przeszukali po−
mieszczenia agencji towarzyskiej i ustalili,
że właściciel agencji ułatwiał uprawianie
prostytucji oraz czerpał korzyści majątko−
we z tego procederu. W PIZ osadzono wła−
ściciela agencji oraz 18−letnia obywatelkę
Rumuni i 27−letnią obywatelkę Ukrainy.
Radom, ul. Kościuszki, 05.12.2001r.,
godz. 1:50 – Policjanci 1 KP w Radomiu
zatrzymali w bezpośrednim pościgu 20−let−
niego sprawcę, który wspólnie z dwoma nie−
znanymi sprawcami usiłował włamać się do
sklepu ogólnospożywczego przecinając kra−
ty w drzwiach i wybijając okno. Sprawcy
ukradli drobną kwotę pieniędzy i kilka pa−
czek papierosów. Zatrzymanego osadzono
w policyjnym areszcie.
Sokołów Podlaski, ul. Cmentarna,
04.12.2001r., godz. 20:00 – Policjanci KPP
zatrzymali trzech sprawców w wieku 34, 29
i 34 lata, którzy używając przemocy wobec
dwóch mężczyzn ukradli im kuchenkę mi−
krofalową, telefon komórkowy oraz pienią−
dze. Zatrzymanych osadzono w areszcie.
Płock – Radziwie – bocznica kolejowa,
03.12.2001, godz. 0:10 – Funkcjonariusze
Straży Ochrony Kolei podczas rutynowej
kontroli bocznicy kolejowej zauważyli, że
dwaj młodzi mężczyźni spuszczają z jednej
z cystern paliwo do plastikowych baniaków.
Na widok strażników sprawcy rzucili się do
ucieczki. Strażnicy ruszyli w pościg i spu−
ścili ze smyczy psa patrolowego – owczarka
niemieckiego, który szybko dogonił jednego
z uciekających i powalił go na ziemię. Prze−
stępca ugodził psa dwukrotnie ostrym narzę−
dziem w tułów i znów zaczął uciekać. Po krót−
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kiej chwili ten sam mężczyzna został złapa−
ny przez jednego ze strażników i także ugo−
dził go ostrym narzędziem w plecy. Ostatecz−
nie obaj uciekający sprawcy schronili się te−
renie znajdującej się w okolicy posesji, na
którą wpuścił ich właściciel. Na miejsce zo−
stali wezwani policjanci, którzy weszli na
teren tej posesji i zatrzymali obu uciekają−
cych przestępców i właściciela posesji który
udzielił im schronienia. Na miejscu zdarze−
nia policjanci zabezpieczyli kilka pojemni−
ków o poj. 30 litrów wypełnionych skradzio−
nym paliwem wartości 250 zł.
Płock – giełda samochodowa, ul. Biel−
ska, 02.12.2001r., godz. 10:00 – Policjanci
zatrzymali czterech mężczyzn (trzech Pola−
ków i obywatela Armenii) w wieku 17 – 35
lat, którzy oferowali do sprzedaży płyty CD
bez wymaganego zezwolenia i nie opatrzo−
ne hologramem. Mężczyźni handlowali tak−
że papierosami bez znaków skarbowych ak−
cyzy. Policjanci zabezpieczyli ponad 500
sztuk programów komputerowych o warto−
ści 65 tys. zł. Oraz blisko 300 paczek papie−
rosów różnych marek o wartości 1500 zł.
Płock, ul. Jana Pawła II, 28.11.2001r.,
godz. 11:40 – Trzej nieznani zamaskowani
sprawcy wykorzystując otwarte drzwi we−
szli do prywatnego mieszkania. W miesz−
kaniu znajdowali się jego właściciele, któ−
rych przestępcy używając siły doprowadzi−
li do stanu bezbronności. Złodzieje wynie−
śli z mieszkania wieżę stereo, części kom−
putera oraz biżuterię, a potem uciekli. Po−
wiadomieni o zdarzeniu policjanci zatrzy−
mali dwóch sprawców tego bezczelnego
włamania i odzyskali skradzione mienie.
Zatrzymani w wieku 19 i 20 lat zostali osa−
dzeni w PIZ.
Mochowo – Żurawin, pow. Sierpc,
25.11.2001r. godz. 16:00 – Policjanci KPP
w wyniku podjętych działań zatrzymali
trzech sprawców w wieku 26, 27 i 31 lat,
którzy wyważyli drzwi wejściowe do miesz−
kania, z którego ukradli piłę spalinową, al−
kohole, artykuły spożywcze oraz pieniądze.
Straty 1100 zł. Skradzione mienie odzyska−
no w całości, a sprawców osadzono w PIZ.
Radom, ul. Śląska, 23.11.2001r., godz.
20:30 – Policjanci 3 KP w Radomiu wspól−
nie z pracownikami Urzędu Celnego prze−
prowadzili działania, których celem było
ujawnienie przypadków handlu wyrobami
alkoholowymi i tytoniowymi bez wymaga−
nych znaków skarbowych akcyzy. W wyni−
ku działań zatrzymano 40−letnią kobietę,
która sprzedawała wyroby tytoniowe. Za−
bezpieczono ponad 1200 paczek papierosów
różnych gatunków na kwotę ponad 30.000
zł. Zatrzymana wraz z depozytem przeka−
zano do dyspozycji Urzędu Skarbowego.

Kowala, 23.11.2001r., godz. 9:30 – Po−
licjanci KMP Radom podczas przeszuka−
nia pomieszczeń gospodarczych ujawnili
i zabezpieczyli samochód Nissan Sunny,
który został skradziony na terenie działa−
nia KP Warszawa Bielany. Kilka godzin
później o godz. 12:30 policjanci przeszu−
kali kolejne prywatne pomieszczenia gospo−
darcze, w których ujawnili i zabezpieczyli
samochód Mazda z przerobionymi nume−
rami identyfikacyjnymi nadwozia. Do wy−
jaśnienia zatrzymano obu właścicieli prze−
szukiwanych pomieszczeń.
Grójec,
ul.
Niepodległości,
22.11.2001r., godz. 22:50 – Trzej nieznani
zamaskowani sprawcy pobili 49−letniego
mieszkańca Grójca i ukradli mu pieniądze
i uciekli Fiatem 125p. Powiadomieni o zda−
rzeniu policjanci natychmiast podjęli nie−
zbędne działania, w wyniku których zatrzy−
mali 17−letniego chłopaka, który kierował
Fiatem 125p. W samochodzie policjanci
znaleźli kajdanki, nóż i kominiarkę. Trwa−
ją czynności zmierzające do zatrzymania
pozostałych sprawców.
Siedlce, 19.11.2001r. godz. 15:15 – 36−
letni mężczyzna wtargnął do Urzędu Pocz−
towego i grożąc pracownicy przedmiotem
przypominającym pistolet zażądał wydania
pieniędzy. Obecna w urzędzie kierownicz−
ka poczty włączyła alarm, na dźwięk które−
go sprawca uciekł. Powiadomiona o zda−
rzeniu policja podjęła pościg i zatrzymała
sprawcę, który jak się okazało był pijany
i został osadzony w PIZ. Postępowanie
w sprawie prowadzi KMP Siedlce.
Płock, środa – czwartek, 14−15.11.2001
– O godzinie 19:30 w środę 33−letni Józef.
C. (zam. Płock) telefonicznie poprosił 9−let−
niego Dawida B. o wyjście z mieszkania,
a następnie oddalił się z nim w nieznanym
kierunku. Chłopczyk ten był synem kobie−
ty, do której Józef C. wkrótce zadzwonił
i zażądał spotkania, a w przypadku odmo−
wy zagroził pozbawieniem życia chłopca.
Po zgłoszeniu na policji, w wyniku podję−
tych czynności, policjanci zatrzymali pory−
wacza jeszcze w tym samym dniu wieczo−
rem. Józef C., będący konkubentem matki
chłopca, nie wyjawił gdzie jest chłopiec,
utrzymywał że wrócił on do domu, albo
wręcz uciekł z domu, bo robił to już wcze−
śniej. W czwartek wieczorem, po 24−go−
dzinnych poszukiwaniach i przesłuchaniu
zatrzymanego, policjanci KMP w Płocku
ustalili okoliczności uprowadzenia i zabój−
stwa 9−letniego chłopczyka. Sprawca zabój−
stwa wskazał miejsce ukrycia zwłok i przy−
znał się do uduszenia chłopca. Sprawca
został aresztowany.
(tk) (ag)
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Życzenia
Nadszedł czas składania świątecznych życzeń. Bożonarodzeniowy okres to niewątpliwie najweselszy czas
w całym roku. Przez te kilka tygodni gorączkowych przygotowań udaje nam się zapomnieć o dręczących nas
troskach, a ich miejsce zajmuje radość wspólnego biesiadowania i radość dawania. I tego właśnie chciałbym
życzyć wszystkim moim policjantom i policjantkom, a także wszystkim pracownikom cywilnym naszego mazo−
wieckiego garnizonu. Życzę Wam, aby udało Wam się zapomnieć na ten czas o codziennych problemach. Niech
te święta upłyną Wam w spokojnej, radosnej i pełnej ciepła atmosferze, a składane przy wigilijnym stole
życzenia niech się spełnią.
Zbliża się również nowy, już 2002 rok. Ten mijający nie był łatwy, ale pamiętajmy, że te kolejne 12 miesięcy
daje nam zupełnie nowe możliwości i nowe perspektywy dlatego życzę Wam wszystkim dużo optymizmu i po−
gody ducha w Nowym Roku, by łatwiej było pokonywać codzienne trudności.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku !!!
nadinsp. Zdzisław Marcinkowski
Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu

IV Krajowy Kongres Sekcji Polskiej IPA
Wilga 23−25.11.2001r.
W dniach 23 − 25.11.2001 w OW Wilga odbył
się IV Krajowy Kongres Sekcji Polskiej IPA
Głównym celem Kongresu było złożenie spra−
wozdania z działalności ustępującego Zarządu,
wybór prezydenta i Zarządu Krajowego Sekcji
Polskiej IPA, zmiana statutu.
Na Kongres przybyli delegaci, Zarząd Krajowy
Sekcji Polskiej z prezydentem Jerzym Jaroszew−
skim, sekretarzem generalnym Jackiem ZIELIN−
SKIM, vice prezydentem Jackiem Bukowianem.
Przybyli również goście zagraniczni w osobach:
− prezydent Sekcji Niemieckiej IPA −
Hans Jurgen Konopka
− prezydent Sekcji Rosyjskiej IPA −
Aleksander Gankin
− wiceprezydent Sekcji Litewskiej IPA −
Vytautas Pliuskus z żoną
− sekretarz generalny Sekcji Litewskiej IPA −
Antanas Kalina.
Gości zaproszonych oraz delegatów przywi−
tała prezes Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej
IPA Jolanta Sikora Po przywitaniu głos i dalsze
prowadzenie oddała prezydentowi Sekcji Pol−
skiej IPA Jerzemu Jaroszewskiemu. Prezydent
gorąco powitał przybyłego na otwarcie Kongre−
su Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Ra−
domiu nadinspektora Zdzisława Marcinkowskie−
go, gości z Niemiec, Rosji i Litwy oraz Komen−
danta Powiatowego Policji z Garwolina.
Generał Zdzi−
sław Marcin−
kowski zabiera−
jąc głos wysoko
ocenił pracę IPA,
podkreślił po−
trzebę aktywne−
go włączania się
w społeczność
policyjną Europy
i świata, nawią−
zywania bliskich kontaktów, wymiany doświad−
czeń, budowania przyjaźni zgodnie z hasłem IPA
− „Służyć poprzez przyjaźń”. Bardzo ciepło od−
niósł się do podejmowanych inicjatyw, zaanga−
żowania wielu osób w realizację statutowych za−
dań stowarzyszenia. Zapewnił, że w miarę swo−

ich możliwości będzie wspierał działania stowa−
rzyszenia duchowo i materialnie.
Następnie kolejno zabrali głos goście z Nie−
miec, Rosji i Litwy. Bardzo wysoko ocenili wspó−
łpracę Polskiej Sekcji IPA z ipowcami z ich kra−
jów, życzyli pomyślnych obrad i trafnego (do−
brego) wyboru nowych władz.
Wykład inauguracyjny na temat losów poli−
cjantów w czasie II wojny światowej wygłosił kol.
Zbigniew Siemak, wykładowca z W. S. Pol.
Szczytno.
Po wykładzie i obiedzie goście zaproszeni poje−
chali na wycieczkę do Kazimierza Dolnego, pozo−
stali przystąpili do obrad. Prezydent Jaroszewski
złożył sprawozdanie z działalności Krajowego Za−
rządu IPA, delegaci udzielili absolutorium ustępu−
jącemu Zarządowi.
Wieczorem przy muzyce , grilu i piwie z bro−
waru Warka i Kasztelan toczyły się intensywne
rozmowy między ipowcami, zaproszonymi go−
śćmi, wymieniano doświadczenia, wizytówki,
nawiązywano nowe znajomości i przyjaźnie.

W sobotę delegaci przystąpili do dalszych
obrad a goście pojechali na wycieczkę do War−
szawy, gdzie zwiedzili Wilanów, Stare Miasto,
zobaczyli Grób Nieznanego Żołnierza, Teatr
Wielki.
W tym czasie Kongres wybrał nowego pre−
zydenta, którym został kol. Jarosław Moszczyń−
ski. Wybrano również Krajowy Zarząd Sekcji
Polskiej IPA. Po wyborach rozpoczęto prace nad
zmianą statutu. Czas jednak nie pozwolił dokoń−
czyć obrad, przesunięto je na niedzielę.

Zbliżała się godzina rozpoczęcia uroczystego
bankietu dla uczestników kongresu i zaproszonych
gości. O godz.19.30 do OW w Wildze przyjechał
generał Władysław Padło Zastępca Komendanta
Głównego Policji.
Po przywitaniu generała przez organizatorów,
ustępującego prezydenta i nowo wybranego
uczestnicy i goście zaproszeni usiedli do stołów.

Były przemówienia, toasty, gorące podziękowa−
nia dla ustępującego prezydenta Jerzego Jaro−
szewskiego, gratulacje dla nowo wybranego kol.
Jarosława Moszczyńskiego, życzenia od gości za−
granicznych i wymiana upominków.
W tym momencie jeden z organizatorów
kongresu kol. Zygmunt Kot zapowiedział wy−
stęp gwiazdy estrady, znanej piosenkarki Kry−
styny Giżowskiej. Krystyna Giżowska wspól−
nie z mężem Wojciechem Olejnikiem, który był
operatorem sprzętu i podkładów muzycznych,
dała wspaniały koncert, rozbawiła całe towa−
rzystwo, a goście zaproszeni byli zachwyceni!
Sam generał Padło zapytał organizatorów: „jak
wam się to udało?”
W tym miejscu bardzo gorąco dziękujemy
Pani Krystynie Giżowskiej i Panu Wojciechowi
Olejnikowi za przyjazd i wspaniały występ! Jesz−
cze raz bardzo, bardzo dziękujemy!
Po występie towarzystwo bawiło się do póź−
na w nocy. Rano dalszy ciąg obrad, pożegnanie
gości zagranicznych i zakończenie IV Krajowe−
go Kongresu Sekcji Polskiej IPA.
opr. Zygmunt Kot, foto.Z.Kot
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Komenda Powiatowa Policji
w Ostrowie Mazowieckim
CHARAKTERYSTYKA
POWIATU
Powiat Ostrowski leży w do−
linie Narwi i Bugu na terenie
Międzyrzecza Łomżyńskiego. W
skład powiatu wchodzi 11 gmin
w tym dwie miejskie: Ostrów
Mazowiecka gdzie znajduje się
siedziba KPP i Brok oraz gminy
wiejskie: Andrzejewo, Boguty−
Pianki, Małkinia, w której znaj−
duje się siedziba KP, Nur, Ostrów
Mazowiecka, Stary Lubotyń,
Szulborze Wielkie, Wąsewo, Za−
ręby Kościelne.
Powiat Ostrowski zajmuje po−
wierzchnię 1225 km kwadrato−
wych, z czego 97% zajmują ob−
szary wiejskie. Obszar ten za−
mieszkuje 80.600 osób, a średnia
gęstość zaludnienia wynosi 65
osób na 1 km kwadratowy.
Mimo, że 97% ogólnej po−
wierzchni stanowią tereny wiej−
skie i powiat mógł by być uwa−
żany za typowo rolniczy, to ostat−
nie lata wpłynęły na intensywny
rozwój handlu, przetwórstwa,
przemysłu i turystyki. Niewatpliwe zalety powiatu
ostrowskiego to jego położenie geograficzne. Nad−
burzański Park Krajobrazowy, piękne lasy i wody

KPP W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Jednostką kieruje Komendant Powiatowy Policji
podinsp. Lech Dmochowski wraz z I zastępcą pod−
insp. Kazimierzem Jutrzenką. Obecnie w Komen−
dzie Powiatowej i Komisariacie w Małkini zatrud−
nionych jest 111 policjantów oraz 21 pracowników
cywilnych.
ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ
W okresie trzech kwartałów 2001r. na terenie
powiatu ostrowskiego stwierdzono 1127 prze−
stępstw, natomiast
w analogicznym
okresie 2000r. –
759. Nastąpił zatem
wzrost przestępczo−
ści o 368 czynów,
ale zanotowano
również wzrost
ogólnej wykrywal−
ności sprawców
przestępstw. Za 3 kwartały 2001r. wykrywalność
wyniosła 58,4% i wzrosła w stosunku do okresu ana−
logicznego ub.r. o 6,6%.
WAŻNIEJSZE REALIZACJE
Ustalenie i zatrzymanie sprawców zabójstwa ze
szczególnym okrucieństwem na tle rabunkowym 83−
letniego mieszkańca gminy Stary Lubotyń. Wobec
wszystkich trzech sprawców oraz pasera sąd
zastosował środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania.

TURNIEJ SZACHOWY
PRZASNYSZ 2001

Puszczy Białej, sprzyjają rozwojowi turystyki cze−
go przykładem jest gmina Brok, w której zlokali−
zowanych jest wiele ośrodków wypoczynkowych i
domków letniskowych.
MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKI
Położone jest przy międzynarodowej trasie nr 8
z Warszawy do Białegostoku, a dalej w kierunku
przejść granicznych z Republiką Litwy i Białoru−
sią (z perspektywa modernizacji do 2003 r. jako
drogi ekspresowej). Przez miasto biegnie też trasa
z centrum kraju na Mazury i Suwalszczyznę. Zaj−
mując obszar 22 km kw Ostrów Mazowiecka liczy
ponad 24 tys. mieszkańców. W 1434 roku książę
mazowiecki Bolesław IV nadał lokowanej na pra−
wie chełmińskim wsi prawa miejskie.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W OSTROWIE MAZOWIECKIM
Siedziba Komendy mieści się
przy ul. Płk. Karola Piłata nr 12
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6 listopada w KPP Przasnysz odbył się turniej
szachowy o Puchar Komendanta Powiatowego
Policji tej jednostki. Zawody były traktowane jed−
nocześnie jako nieoficjalne Mistrzostwa Garnizo−
nu Mazowieckiego Policji. Startowało 7 policyj−
nych szachistów, w tym Mistrz Polski Policjantów
w szachach korespondencyjnych kom. Jacek Siecz−
kowski i były Mistrz Polski asp. sztab. Andrzej
Pulik. Zawodnicy reprezentowali 6 jednostek po−
licyjnych w tym KSP.
Turniej otworzył uroczyście Komendant Powia−
towy Policji w Przasnyszu mł. insp. Mieczysław
Wierzbicki. Natomiast w uroczystości zakończe−
nia udział wziął Komendant Wojewódzki Policji
z siedzibą
w Radomiu
nadinsp.
Zdzisław
Marcinkow−
ski, który jest
wielkim mi−
łośnikiem
sportu sza−
chowego i popiera jego rozwój w Policji. Obydwaj
komendanci wręczali puchary, piękne rzeźby sza−
chowe z pamiątkową dedykacją oraz nagrody
książkowe i rzeczowe. Nagrodzono wszystkich za−
wodników, gdyż wszystkim za postawę w turnie−
ju należały się wielkie brawa. Trzem zawodnikom:

*
Zatrzymanie
sprawców zgwałcenia
zbiorowego nieletniej.
Trzech z nich zostało
aresztowanych natomiast
jeden
jest
nadal
poszukiwany
listem
gończym.
Sprawcami
zgwałcenia są młodzi mężczyźni, mieszkańcy
Ostrowi Maz.
Ustalenie 3 sprawców, którzy w maju dokonali
kradzieży krzyży mosiężnych z pomników cmen−
tarza w Ostrowi Maz. Sprawcami są mężczyźni

Przestępstwa stwierdzone styczeń − listopad 2001 r.
w wieku ok. 50 lat, bezrobotni.
Rozpracowano grupę zajmującą się procederem
fałszowania i rozpowszechniania recept na leki psy−
chotropowe oraz druków zwolnień lekarskich, które
sprzedawano uczniom szkół średnich.
Ustalono kilka grup, w większości dwuosobo−
wych, nieletnich sprawców włamań do samocho−
dów i kradzieży radioodtwarzaczy. Ogółem doko−
nali około 30 włamań do samochodów, większość
skradzionych odtwarzaczy odzyskano.
nadkom. Teresa Wróbel

Jerzemu Pałysie, Andrzejowi Pulikowi i Cezare−
mu Nita mł. insp. Marian Frąk wręczył nagrody
książkowe „Policyjnego Głosu Mazowsza” za roz−
wiązywanie zadań szachowych z kącika „Gramy
w szachy”.
Końcowa tabela turnieju przedstawiała się na−
stępująco:
1. kom. Jacek Sieczkowski (KWP z/s w Radomiu)
– 5,5 pkt (z 6)
2. sierż. Dariusz Cyra (KSP Warszawa) – 5 pkt
3. asp. sztab. Andrzej Pulik (KPP Kozienice) –
3,5 pkt
4. mł. insp. Marian Frąk (KWP z/s w Radomiu) –
2 pkt (pom. 4,5)
5. sierż. Sztab. Cezary Nita (KPP Płońsk) – 2 pkt
(pom. 4,0)
6. nadkom. Jerzy Pałysa (KPP Przasnysz) – 2 pkt.
(pom. 3,0)
7. nadkom. Stanisław Wasilewski (KPP Maków
Mazowiecki) – 1 pkt
Tak więc Mistrz Polski Jacek Sieczkowski
potwierdził prymat. Gratulujemy! Dodać trzeba,
że partię rozegrał też Komendant nadinsp. Zdzi−
sław Marcinkowski pokonując mł. insp. Mariana
Frąka.
Składamy serdeczne podziękowania Kierow−
nictwu KPP w Przasnyszu za zorganizowanie tur−
nieju i popularyzację tej pięknej dyscypliny spor−
tu w policyjnych szeregach. Liczymy, że turnieje
szachowe w Przasnyszu będą odbywały się w na−
stępnych latach.
Z szachowym pozdrowieniem
mł. insp. Marian Frąk

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

Skąd się wzięły święta...
− rozmowa z Małgorzatą Jurecką Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej
Pani dyrektor, chyba nie ma osoby, która nie
lubiła by Świąt Bożego Narodzenia. Już od
początku grudnia myślimy o świątecznych
przygotowaniach, wpadamy w wir zakupów.
Cały świat wokół nas połyskuje świątecznymi
gwiazdami i czerwonymi mikołajami. Coraz
bardziej jednak Święta stają się komercyjną
imprezą do której trzeba się odpowiednio
przygotować. Zapominamy o tym skąd wzięły
się wszystkie świąteczne tradycje, a wielu z nas
nawet nie wie dlaczego Święta Bożego
Narodzenia zajmują w naszej kulturze tak
istotne miejsce. I takie jest moje pierwsze pytanie
do Pani, dlaczego te Święta są tak wyjątkowo
ważne?
− Geneza Świąt Bożego Narodzenia jest dość głę−
boka i sięga niemal początku naszej cywilizacji.
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że we wszyst−
kich tradycjach i obrzędach ludowych nic nie dzie−
je się bez powodu czy przypadkowo. Wszystko ma
głęboki, choć czasem ukryty sens. Przede wszyst−
kim należy pamiętać, że w żadnej znanej nam kul−
turze człowiek nie stawiał się pand siły przyrody,
ponad naturę, a zawsze był jej elementem czy inte−
gralnym punktem. Dlatego człowiek zawsze zabie−
gał o przychylność sił natury by zapewnić sobie
przeżycie. Istniała bowiem silna zależność człowie−
ka od przyrody. Przecież od urodzaju gleby i drzew
zależały plony i to czy i jak człowiek przeżyje ko−
lejny rok. Rok dzielono zatem na dwa okresy: wio−
senno−letnio−jesienny, kiedy ziemia rodziła i dawa−
ła plony i okres zimowy, kiedy wszystko zamiera−
ło, ziemia zasypiała i wtedy należało szczególnie
zabiegać o przychylność sił natury i dusz zmarłych,
a ten kontakt zaczynał się właśnie 1 listopada. Na−
tomiast wigilia była uważana za punkt kulminacyj−
ny całego cyklu rocznego. Wierzono, że właśnie
tego dnia dusze zmarłych zjawiały się na Ziemi
i wszystkie działania ludzkie zmierzały do godne−
go ich przyjęcia. I dlatego cały wieczór wigilijny
miał charakter starych słowiańskich uczt zadusz−
nych. Świadczy o tym chociażby fakt spożywania
wieczerzy po zmroku, czyli po zapaleniu się pierw−
szej gwiazdy, potrawy musiały być postne, unika−
no nawet używania soli, która odstrasza dusze. Ta−
kim najważniejszym produktem był wtedy chleb
bez soli czyli przaśny chleb, który zastępował wów−
czas opłatek.
Dzisiejsze Święta Bożego Narodzenia to kon−
glomerat starych tradycji słowiańskich, na które na−
łożyły się wierzenia chrześcijańskie, a są także ele−
menty wierzeń i tradycji rzymskich czy greckich.
Dziś mamy jeszcze jeden wymiar Świąt – komer−
cyjny.
Jak zatem kiedyś wyglądały przygotowania do
wieczoru wigilijnego na polskiej wsi?
− Oczywiście wigilię poprzedzał szereg przygo−
towań. Przede wszystkim był to czas gruntownych
porządków, a potem przygotowywania potraw. Na−
turalnie był to okres adwentu, należało zatem po−
ścić, a przynajmniej nie najadać się zbytnio. Był
również zakaz wykonywania pewnych czynności,
np. nie wolno było tkać, ponieważ wierzono, że
wtedy nici będą się plątać, a to przynosi nieszczę−
ście. W sam dzień wigilii wstawano bardzo wcze−
śnie by ze wszystkim zdążyć na czas. Myto się w
wodzie, do której wrzucano pieniądze, by uchronić
się przed chorobami skórnymi, oczu i by zapewnić

sobie urodę. Tego dnia łowiono także ryby na wie−
czerzę wigilijną i dekorowano izbę jedliną, z któ−
rej robiono swego rodzaju girlandy i oplatano nimi
izbę dookoła. W rogach izby ustawiano natomiast
snopy zbóż, które rosły w tej okolicy. Stół obowiąz−
kowo przykryty był białym obrusem, pod który
wkładano sianko. Do stołu siadano po zapaleniu się
pierwszej gwiazdy, najpierw jednak składano sobie
życzenia. Życzenia też miały wtedy charakter sym−
boliczny, były darem słowa. Zazwyczaj życzono so−
bie by za rok spotkać się w tym samym gronie. Skła−
dając sobie życzenia dzielono się przaśnym chle−
bem, który potem zastąpił opłatek. Na wigilijnym
stole musiała znaleźć się parzysta liczba potraw po−
stnych wykonanych z płodów rolnych, czyli z

maku, zbóż, owoców i grzybów. Dbano również o
to by przy stole zasiadła parzysta liczba osób. Jeśli
brakowało jednej osoby wtedy zapraszano do stołu
kogoś samotnego, opuszczonego. Parzystość była
ważna ponieważ wierzono, że wszystko co nie do
pary to odpada i przynosi nieszczęście.
Czy wieczór wigilijny to był również czas wróżb?
− Tak, oczywiście. Do wróżb służyło na przy−
kład sianko, które leżało pod obrusem. Wyciągało
się jedno źdźbło i jeśli było ono wysuszone i żółte
to wróżyło śmierć w rodzinie a panience staropa−
nieństwo. Jeśli było lekko podsuszone wróżyło cho−
roby, a pannie to, że jeszcze w tym roku nie wyj−
dzie za mąż. Źdźbło zielone i świeże, to była dobra
wróżba pomyślności i rychłego zamążpójścia. Do
wróżenia wykorzystywano także ustawione w czte−
rech rogach chałupy snopy zboża. Gospodarze wy−
łuszczali z nich garść zbóż i zarzucali na powały.
Uważano, że im więcej zbóż zaczepi się o belki pod
stropem tym większy będzie ich urodzaj. Kręcono
także powrósła ze słomy, którymi oplątywano so−
bie nogi, a potem skakano na urodzaj. Dziewczęta
skakały na wysoki len, a mężczyźni na zboża. Im
wyższe były skoki tym większy miał być urodzaj.
Potem gospodarz zabierał siekierę i szedł do sadu.
Tam podchodził do drzewa i symbolicznie ścinał
drzewo mówiąc: „Będziesz rodziło? Bo jak nie to
cię zetnę!”. Wtedy ktoś z rodziny odpowiadał:
„Będę rodziło” i wtedy gospodarz przewiązywał
drzewo powrósłem ze słomy. Bardzo chętnie wró−
żono sobie o pogodzie. Ustawiano 12 miseczek,
symbolizujących każdy miesiąc w roku, wypełnio−
nych solą i wilgotność soli wskazywała czy dany
miesiąc będzie suchy czy deszczowy.
Potem wszyscy razem szli na pasterkę.
− Do dziś mówi się, że w wigilijny wieczór
zwierzęta mówią ludzkim głosem. Czy wierzono
w to także i wtedy?
− Tak wierzono, ale była to wiara przewrotna.
Wierzono, że zwierzęta równo o północy mówią

ludzkim głosem i przepowiadają przyszłość. Nie
wolno było tego jednak wykorzystywać. Tego kto
podsłuchał ich przepowiednie czekała niechybna
śmierć. Nic zatem dziwnego, że śmiałków słucha−
nia zwierząt mówiących ludzkim głosem raczej nie
było. Jednak zwierzęta były bardzo ważne. W ten
wieczór dzielono się z nimi wszystkimi potrawa−
mi. Składano im także życzenia.
− A jak wyglądały kolejne dwa dni świąt?
− Pierwszy Dzień Świąt był tak jak i teraz świę−
tem rodzinnym. Nadal panował zakaz wykonywa−
nia jakichkolwiek ciężkich prac, spożywano potra−
wy przygotowane jeszcze przed świętami, ponie−
waż nie wolno było skalać święta codziennością.
Drugi Dzień Świąt to początek kolędowania. Po do−
mach zaczynali chodzić kolędnicy, którzy kolędo−
wali aż do Trzech Króli. Były dwa sposoby kolędo−
wania z gwiazdą lub szopką, a kolędnikami oczy−
wiście zazwyczaj byli młodzi chłopcy, którzy ob−
chodzili wszystkie domy, składali życzenia i śpie−
wali kolędy, a w zamian dostawali specjalnie przy−
gotowane ciasteczka tzw. „szczodraki”.
− A co z choinką i prezentami? Kiedy te zwyczaje
zagościły u nas?
Choinki do Polski przywędrowały dopiero w wie−
ku XIX z Niemiec i na początku zagościły na szla−
checkich dworach i mieszczańskich domach. Upły−
nęło dość dużo czasu zanim stanęły w wiejskich cha−
łupach. Na wsi ludzie byli bardzo przywiązani do
swoich tradycji i mieli swoje sposoby na świąteczne
dekorowanie izby, choć swego rodzaju zwiastunem
choinek była „podłaźniczka”, czyli ścięty czubek cho−
inki wieszany u pułapu chałupy wierzchołkiem w dół.
Dekorowano ją orzechami, rajskimi jabłuszkami lub
ozdobami z pieczywa. Jeśli natomiast chodzi o pre−
zenty to obdarowywane w wieczór wigilijny były
dzieci. Rodzaj i wielkość prezentów zależała już od
zamożności danego domu. Dorośli obdarowywali się
raczej życzeniami.
− Czy to znaczy, że nie znano wtedy Św. Mikołaja?
− Ależ, nie! Oczywiście, że znano Św. Mikołaja
tyle że wtedy był on znany jako patron wilków, które
nękały zagrody na wsi, a w okolicach jezior był on
uważany za patrona żeglarzy. Jako święty rozdają−
cy prezenty zaistniał dopiero w XIX wieku.
− Większość z nas już planuje zabawy
sylwestrowe by jak najweselej przywitać Nowy
Rok. Czy dawniej na polskiej wsi Nowy Rok
witano równie hucznie?
− Na polskiej wsi nie było tradycji sylwestra.
Owszem był to nieco bardziej odświętny dzień,
w który spotykano się z rodziną, ale wtedy nawet
nie czekano do północy by ten Nowy Rok przywi−
tać. Natomiast była to wtedy okazja do uporządko−
wania spraw w gospodarstwie, tego dnia gospodarz
podejmował decyzje któremu parobkowi, jak to
byśmy powiedzieli dzisiaj „przedłużyć kontrakt”,
czyli kogo zatrudnić do pracy na kolejny rok.
− Bardzo serdecznie dziękuję Pani za tę niezwykle
interesującą rozmowę i życzę jak najweselszych,
pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz oczywiście szczęśliwego Nowego Roku.
− Dziękuję i również wszystkim życzę Wesołych Świat.
Rozmawiała Agnieszka Gołąbek
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PORADY PRAWNIKA
W Dzienni−
ku Ustaw nr 131
z
dnia
1 6 . 11 . 2 0 0 1 r.
ogłoszone zo−
stało Rozporzą−
dzenie Ministra
Spraw
We−
wnętrznych i
Administracji z dnia 18.10.2001r. w sprawie roz−
kładu czasu służby policjantów.
Powyższe Rozporządzenie określa:
1. tygodniowy oraz dzienny wymiar czasu służby
policjantów
2. przypadki przedłużania czasu służby ponad usta−
loną normę
3. zmianowy rozkład czasu służby
4. sposób pełnienia przez policjantów dyżurów do−
mowych
5. warunki i tryb udzielania czasu wolnego od służ−
by lub przyznawania rekompensat pieniężnych
6. grupy policjantów zwolnionych z pełnienia
służby w porze nocnej, niedziele i święta.
W jednostkach organizacyjnych Policji, pod któ−
rym to pojęciem rozumieć należy: komendę, ko−
misariat, komisariat specjalistyczny, oddział pre−
wencji i pododdział antyterrorystyczny, Wyższą
Szkołę Policji, szkołę policyjną i ośrodek szkole−
nia policji – wprowadza się zmianowy czas służ−
by – na stanowiskach, na których wymaga się pe−
łnienia służby w tym systemie lub w sposób cią−
gły oraz podstawowy czas służby – na pozosta−
łych stanowiskach.

W przypadku zmianowego czasu służby, policjant
pełni ją na zmiany trwające 8 godzin, lub w szcze−
gólnie uzasadnionych przypadkach – 12 godzin.
Wprowadzenie zmianowego czasu służby w krót−
szym lub dłuższym wymiarze oraz ustalenie godzin
rozpoczęcia i zakończenia służby należy do przeło−
żonego właściwego w sprawach osobowych. W za−
leżności od czasu pełnienia służby policjantom przy−
sługuje czas wolny w wymiarze odpowiednio 10 i
24 godziny oraz w przypadku pełnienia służby w
porze nocnej – 48 godzin, w przypadkach określo−
nych w par. 4 ust. 4 i 5. Rozporządzenie określa tak−
że wymiar zaliczalnych przerw w pełnieniu służby,
uzależniając ich wymiar od rodzaju zmiany oraz wa−
runków atmosferycznych w czasie pełnienia służby.
W podstawowym rozkładzie służba trwa 8 go−
dzin, począwszy od 8:15 do 16:15 od poniedzia−
łku do piątku, jednakże w przypadkach określa−
nych w par. 5 ust. 2 przełożony właściwy w spra−
wach osobowych może wprowadzić inne godzi−
ny rozpoczęcia i zakończenia służby. Rozporzą−
dzenie upoważnia przełożonego właściwego w
sprawach osobowych do ustalenia dniem wolnym
dnia przypadającego między dniami służby oraz
do ustalenia indywidualnego rozkładu czasu służ−
by policjanta w ramach normy określonej w art.
33 ust. 2 ustawy o Policji. Przepisy Rozporządze−
nia przewidują także możliwość przedłużenia cza−
su służby ze względu na okoliczności wskazane
w par. 8 ust. 1 oraz przewidują udzielenie poli−
cjantowi w takim przypadku czasu wolnego w
tym samym wymiarze, przy założeniu, że w okre−
sie rozliczeniowym każde 8 godzin przekraczają−

POLICJANT ZA KIEROWNICĄ...
Jak dawać przykład innym radzi:
Naczelnik WRD mł.insp. Ryszard Zieliński
Nowe uwarunkowania prawne w transporcie drogowym.
Wykonywanie transportu drogowego zostało
uregulowane Ustawą z dnia 06.09.2001r. o trans−
porcie drogowym (Dz. U. Nr 125 pozycja 1371
z dnia 30.10.2001r.).
Ustawa ta określa zasady podejmowania i wyko−
nywania:
· krajowego transportu drogowego
· międzynarodowego transportu drogowego
· niezarobkowego krajowego przewozu drogowego
· niezarobkowego międzynarodowego przewozu
drogowego
· oraz powołania i zasad działania Inspekcji Trans−
portu Drogowego.
Transport drogowy – oznacza krajowy transport
drogowy i międzynarodowy transport drogowy.
Ustawa obecna określa jednocześnie zasady
prowadzenia tych dwóch transportów. Poprzednio
te zagadnienia były unormowane odrębnymi usta−
wami, które utraciły moc.
ZASADY PODEJMOWANIA I WYKONYWANIA
TRANSPORTU DROGOWEGO
Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu
drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licen−
cji na wykonywanie transportu drogowego. Licen−
cji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2
lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wnio−
sek przedsiębiorcy.
Licencja oznacza – decyzję administracyjną wy−
daną przez ministra właściwego do spraw transpor−
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tu lub organ samorządu terytorialnego, uprawniają−
ca do podejmowania i wykonywania działalności go−
spodarczej w zakresie transportu drogowego.
Przedsiębiorcy udziela się licencji po spełnieniu
wymogów określonych w art. 5 ust. 3 ustawy
m.in.:
· karalność za przestępstwa wymienione w ustawie
· posiadania zabezpieczenia środków pieniężnych
· posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych.
Certyfikat kompetencji zawodowych – oznacza
dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji
i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego.
Licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką udziela się po spełnieniu wymogów
określonych w art. 6 ustawy m.in.:
· karalność za przestępstwa wymienione w ustawie
· posiadania zaświadczenia o ukończeniu szko−
lenia w zakresie transportu drogowego taksów−
ką, potwierdzonego zdaniem egzaminu lub wy−
kazaniem się co najmniej 5−letnią praktyką w
zakresie wykonywania tego transportu.
TRANSPORT DROGOWY OSÓB − art. 18 ustawy
Wykonywanie przewozów regularnych i prze−
wozów specjalnych może odbywać się po uzyska−
niu zezwolenia, oprócz posiadanej licencji. Nie wy−
maga się zezwolenia na wykonywanie przewozu
okazjonalnego.

cych normę określoną w art. 33 ust. 2 odpowiada
dniowi wolnemu.
W przypadku zawarcia porozumienia pomię−
dzy zarządem powiatu lub gminy a właściwym ko−
mendantem o przekazaniu środków finansowych
na rekompensaty lub nagrody pieniężne dla poli−
cjantów realizujących zadania z zakresu służby
prewencji, otrzymają oni rekompensatę pieniężną
za czas służby przekraczający normę wynikającą
z art. 33 ust.2 ustawy, na zasadach określonych w
par. 10 ust. 3 i 4. Przełożony właściwy w spra−
wach osobowych lub upoważniony kierownik
komórki organizacyjnej może wyznaczyć policjan−
ta do dyżuru domowego, lecz nie bezpośrednio
po zakończeniu służby w porze nocnej, na czas
nie dłuższy niż 16 godzin, nie więcej niż 4 razy w
miesiącu i nie więcej niż raz w niedzielę lub świę−
to, przy czym łączny czas trwania dyżurów w mie−
siącu nie może przekroczyć 48 godzin. Za czas
dyżuru domowego przysługuje czas wolny wy−
łącznie w przypadku, gdy policjant na polecenie
przełożonego wykonywał w tym czasie czynno−
ści służbowe, na zasadach określonych w par. 9
Rozporządzenia.
Ze służby nocnej w godzinach 22:00 do 6:00
oraz w niedzielę i święta przepisy Rozporządze−
nia zwalniają: policjanta – kobietę w ciąży, oraz
będącego jedynym opiekunem dziecka w wieku
do lat ośmiu lub osoby wymagającej stałej opieki.
Przepisy omówione powyżej mają zastosowanie
do ustalania czasu służby policjantów od dnia 24
maja 2001r.
mgr Leszek Kobylski
Radca Prawny
KWP z/s w Radomiu.

TRANSPORT DROGOWY RZECZNY
Wymagane jest zezwolenie na wykonywanie
międzynarodowego transportu drogowego rzecz−
nego na terytorium Polski przez zagranicznych
przewoźników.
INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO
Tworzy się inspekcję Transportu Drogowego,
powołaną do kontroli przestrzegania przepisów
w zakresie transportu drogowego i niezarobkowe−
go krajowego i międzynarodowego przewozu dro−
gowego wykonywanego pojazdami samochodowy−
mi.
Organami inspekcji są:
· Główny Inspektor Transportu Drogowego
· Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
· Inspektorzy Transportu Drogowego
Inspektorzy wykonujący zadania służbowe mają
prawo do:
· wstępu do pojazdu,
· kontroli dokumentów,
· kontroli urządzeń pomiarowo−kontrolnych znaj−
dujących się w pojeździe,
· kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów
pojazdów przy użyciu przyrządu pomiarowego,
· stosowania środków przymusu bezpośredniego,
· używania broni palnej,
· do nakładania i pobierania kar pieniężnych zgod−
nie z przepisami ustawy i przepisami o drogach
publicznych w wysokości od 100 zł do 15.000
zł (art. 103 a kw został skreślony)
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2002r., z tym że rozdział 9 wchodzi w życie z dniem
1 listopada tj. powołanie ITD. Z wyjątkiem art. 50,
art. 68−75 i art. 80 – 82, które wchodzą w życie po
upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz art. 103.

POLICJANT W TODZE
− czyli jak być skutecznym oskarżycielem
radzi podinsp. Józef Słowiński
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
KWP z/s w Radomiu
Najpewniej wszyscy wiedzą, niemniej jednak
pozwolę sobie na przypomnienie Państwu, że Po−
licja z racji powinności i powierzonych zadań spe−
łnia potrójną rolę, jest mianowicie organem ści−
gania, dochodzeniowym i oskarżycielskim.
O oskarżycielu cokolwiek już wspominałem.
Mniemam, że policjanci oskarżyciele permanent−
nie podnoszą wiedzę i poziom kwalifikacji, zgłę−
biając fachową literaturę a zarazem skutecznie
praktykując, wykorzystują swoje umiejętności
oskarżycielskie w sprawach przed sądem.
Minęło kilka tygodni i nic się nie dzieje. Wła−
śnie tak miało być. Brak sygnałów o jakichkol−
wiek nieprawidłowościach świadczy o tym, że
Policja mazowiecka była i jest należycie przygo−
towana do nowych wyzwań. I tak trzymać.
Ten kto czytał pierwszy felieton, pewnie po−
myśli facet zaczął od zakrystii. A może już skoń−
czył. Nie szanowni Państwo kontynuacja w tej
materii wydaje się być oczywista.
W tym miejscu pozwolę sobie na kilka zdań o
powinnościach organu jakim jest Policja w zakresie
ścigania w sprawach o wykroczenia. Jednym z bar−
dzo istotnych obowiązków jaki spoczywa na naszych
barkach jest ustanowienie takich warunków, które
będą gwarantowały ochronę obywateli przed niego−
dziwościami, przemocą, brutalnością i innymi za−
chowaniami naruszającymi dobra chronione pra−
wem. Działania nasze muszą być więc ukierunko−
wane również na konsekwentne zapobieganie, ujaw−
nianie oraz ściganie sprawców wykroczeń.

Nie jesteśmy i nie możemy być osamotnieni w
tej walce. Powinniśmy, a nawet musimy współdzia−
łać w tym zakresie z organami państwowymi, sa−
morządowymi i organizacjami społecznymi.
Współdziałanie i współpraca z osobami fizycz−
nymi a szczególnie z poszkodowanymi czy po−
krzywdzonymi, jest więc niezbędnie potrzebna dla
osiągnięcia końcowego sukcesu jakim jest skaza−
nie sprawcy, a w efekcie okazanie szacunku dla
prawa i sprawiedliwości, ustanowionego przez su−
werena jakim jest społeczeństwo.
Policjant ściga nie tylko z powodu katalogu po−
licyjnych powinności, ale również wykonuje róż−
ne czynności na polecenie sądu, prokuratury, or−
ganów administracji państwowej i samorządu te−
rytorialnego.
Pamiętać musimy, że z dyspozycji ustawodaw−
cy wynika, iż do ścigania niektórych sprawców
wykroczeń konieczne jest żądanie pokrzywdzo−
nego, który może sam bez żadnych ograniczeń
skierować oskarżenie do sądu, uzyskując tym sa−
mym status oskarżyciela posiłkowego.
Pokrzywdzony może również samodzielnie wy−
stępować do sądu w sprawach o wykroczenia ściga−
ne z urzędu w dwóch przypadkach, a mianowicie; w
ciągu jednego miesiąca od zawiadomienia upraw−
nionego organu jeśli nie uzyska informacji o wnie−
sieniu przez ten organ oskarżenia do sądu, oraz gdy
nie otrzyma od tego organu informacji o braku pod−
staw do oskarżenia sprawcy czynu.
Poddając analizie ten stan prawny, ustawodaw−

SZYDŁOWIECKI FESTYN
26 października na terenie Liceum Ogólnokszta−
łcącego w Szydłowcu odbył się drugi w cyklu fe−
styn rekreacyjno−sportowy pod nazwą „Żyj bez−
piecznie – bez nałogów”. Imprezę zorganizowało
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Szydłowiec−
ki” przy współudziale Komendy Powiatowej Poli−
cji w Szydłowcu. Patronat honorowy nad imprezą
objęli poseł na Sejm RP Marek Wikiński oraz sta−
rosta szydłowiecki Roman Woźniak. W imprezie
uczestniczyli uczniowie obydwu szydłowieckich
szkół śred−
nich oraz re−
prezentacja
Zespołu
Szkół Zawo−
dowych
z
Lipska. Łącz−
nie w festynie
udział wzięło
ok. 800 osób. Imprezę rozpoczęli uczniowie Ze−
społu Szkół Zawodowych z Szydłowca przemar−
szem ulicami miasta. Przemarsz był wyrazem pro−
testu przeciwko przemocy i narkotykom. Masze−
rujący nieśli transparenty propagujące zdrowy tryb
życia. W przemarszu młodzieży asystowali funk−
cjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Szy−
dłowcu. Maszerujących na boisku Liceum Ogól−
nokształcącego powitali pozostali uczestnicy festy−
nu. Większą część imprezy zajęły rozgrywki spor−

towe pomiędzy drużynami z poszczególnych szkół
zapoczątkowane biegiem ulicami Szydłowca. Za−
wodnicy biegli w koszulkach z hasłem „Żyj bez−
piecznie – bez nałogów” również w asyście Poli−
cji. Młodym sportowcom kibicowali Komendant
Powiatowy Policji w
Szydłowcu nadkom.
Stanisław Cieloch, Sta−
rosta szydłowiecki Ro−
man Woźniak, jego za−
stępca Roman Środa,
Burmistrz
Miasta
Krzysztof Łękawski,
Wójt Gminy Mirów
Zdzisław Dzik, przed−
stawiciele Rady Powia−
tu i Rady Gminy. Pod
koniec dnia okazało się,
że najlepsi byli ucznio−
wie ZSZ z Szydłowca, drugie miejsce wspólnie
zajęli zawodnicy z szydłowieckiego LO i ZSZ Lip−
sko. Przez cały czas trwania imprezy działał punkt
informacyjny Komendy Powiatowej Policji w Szy−
dłowcu, gdzie propagowano ulotki dotyczące za−
pobiegania narkomanii, broszurę opracowaną przez
KWP z/s w Radomiu „Jak chronić dom przed wła−
maniem” oraz informator dotyczący zachowań wik−
tymologicznych opracowany przez Sekcję Prewen−
cji KPP w Szydłowcu. Propagowano również

PROFESJONALIŚCI
ca z jednej strony odciąża policję (lub organ upraw−
niony), gdyż pokrzywdzony sam może ścigać
sprawcę. Z drugiej strony wzmacnia znacznie gwa−
rancje procesowe pokrzywdzonego w sprawach
ściganych w sensie stricto z urzędu, czym może
uprawnionemu organowi (w tym policji) przyspo−
rzyć niepożądanych konsekwencji prawnych.
Pamiętajmy więc o obowiązku trafnego stoso−
wania środków prawnie przewidzianych, oraz
ujawniajmy i ścigajmy wykroczenia w warunkach
pełnego obiektywizmu i bezstronności, chroniąc
w ten sposób podstawowe interesy pokrzywdzo−
nego, co w znacznym stopniu (przy udziale Poli−
cji), wzmocni poszanowanie prawa i zasady wspó−
łżycia społecznego.
Pan Zdzisław Marcinkowski
Komendant Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu

Szanowny Panie Komendancie !
TP S.A. Obszar w Radomiu pragnie złożyć na Pana
ręce słowa podziękowania za udział rzecznika
prasowego, pana Tadeusza Kaczmarka
w połączeniach wideokonferencyjnych podczas
imprezy zorganizowanej w dniach 13−14 listopada
2001r. pod nazwą „Radomska Telestr@da”.
Promocja nowoczesnych usług teleinformatycznych
i możliwości komunikacyjnych XXI wieku została
bardzo przychylnie przyjęta przez prasę
i zwiedzających, a Policji dała m.in. możliwość
zareklamowania swojej strony internetowej.
Przekonanie o celowości wspólnych poczynań jest
najlepszą motywacją i źródłem sukcesów obu
naszych firm.
Z poważaniem
Joanna Perkuszewska
Dyrektor Obszaru
Pionu Obsługi Klientów TP S.A. w Radomiu

wśród uczestników Festynu numer telefonu zaufa−
nia Komendanta Powiatowego Policji jak również
udzielano odpowiedzi na pytania dotyczące kon−
struktywnej współpracy Policji ze społeczeństwem
w zapobieganiu i ujawnianiu przestępstw. W trak−
cie imprezy działał również punkt konsultacyjny
PZU „Życie”, którego pracownicy zorganizowali
konkurs z nagrodami. O godz. 12:00 – odbyła się
prelekcja przedstawicielki KWP z/s w Radomiu
pani Agnieszki Bareji, której tematem były niebez−
pieczeństwa związane z uzależnieniem od narko−
tyków. Ważnym punktem imprezy było zainaugu−
rowanie działalności punktu konsultacyjnego „Mo−
naru” przy Stowarzyszeniu „bezpieczny Powiat
Szydłowiecki”. Planuje się, że punkt będzie funk−
cjonował raz w miesiącu w pomieszczeniach zaj−
mowanych przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Po−
wiat” znajdujących się w siedzibie Starostwa Po−
wiatowego. W przerwach pomiędzy rozgrywkami
sportowymi odbyły się pokazy tresury psów zapre−
zentowanych przez policjantów KPP Szydłowiec,
pokaz akcji ratowniczej gaszenia pożaru w szkole
i ewakuacji uczniów w wykonaniu PSP z Szydłow−
ca oraz pokaz walki wręcz zaprezentowany przez
zawodników Klubu Karate „Kyokushin” z Szy−
dłowca. Festyn został zakończony wystepem ze−
społu „Tu i teraz”, którego lider Krzysztof Jary−
czewski (dawniej Oddział Zamknięty) oprócz wy−
konywania muzyki dzielił się z młodzieżą swoimi
refleksjami i doświadczeniami na temat narkoty−
ków i alkoholu.
xxx

7

NSZZ P

okazji Święta Policji zarząd wspólnie z kie−
rownictwem służbowym zorganizował piknik
połączony z grillem, ogniskiem i zabawą. Za−
rząd utożsamiając się z biedą policyjną wystę−
puje o przyznanie zapomóg dla swoich kole−
gów, których dotknęły jakieś tragedie i zda−
rzenia losowe. W listopadzie z inicjatywy za−
rządu zorganizowano spotkanie z emerytami i
rencistami. Już na pierwszym spotkaniu wyło−
nił się zarząd koła, lecz emeryci widząc pozy−
tywy działania związku gremialnie zaczęli się
zapisywać i już powstał Zarząd Terenowy
Emerytów i Rencistów NSZZP w Nowym
Dworze Mazowieckim.
Zarząd Terenowy NSZZP_ KPP w Nowym
Dworze Mazowieckim bierze czynny udział w
życiu jednostki, poprzez udział w prowadzonych

postępowaniach dyscyplinarnych, opiniuje i
ustosunkowuje się do decyzji wydawanych przez
kierownictwo służbowe KPP. Współpraca po−
między kierownictwem służbowym a zarządem
terenowym układa się bardzo dobrze. Komen−
dant Powiatowy z wieloletnim stażem w Policji
zna problemy nurtujące policjantów. Można
również stwierdzić, że jest siłą napędową pobu−
dzającą zarząd do coraz lepszego i wydajniej−
szego działania na rzecz środowiska policyjne−
go. Nie można powiedzieć, że zawsze pomię−
dzy stroną służbową a zarządem terenowym pa−
nuje sielanka, często interesy się rozmijają, lecz
dyskusja i argumentacja obydwu stron dopro−
wadza do konsensusu i meritum sprawy. Mimo
tak ciężkiej sytuacji finansowej kraju, Policji i
policjantów, działalność Zarządu Terenowego
NSZZP KPP w Nowym Dworze Mazowieckim
można ocenić bardzo pozytywnie.
(aw)

Uchwała Nr 4/2001
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji zwracają uwagę na
konieczność dalszego aktywnego włączania się
KKW NSZZ Policjantów w tok prac legisla−
cyjnych nad obywatelskim projektem ustawy
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
policjantów, w szczególności zmierzających do
przywrócenia płacowej waloryzacji emerytur
i rent oraz wprowadzenia jednolitego systemu
emerytalnego obejmującego wszystkich poli−
cjantów, emerytów i rencistów Policji.
Uchwała Nr 5/2001

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji w pełni popierają sta−
rania zmierzające do wyodrębnienia budżetu
Policji jako odrębnej części ustawy budżeto−
wej oraz zniesienia systemu finansowania Po−
licji za pośrednictwem wojewodów i starostów.
Powyższe uregulowania stanowią realiza−
cję postulatów NSZZ Policjantów zawartych
m.in. w uchwale nr 131/2001 KKW NSZZ Po−
licjantów oraz umożliwią zapewnienie w ko−
lejnych latach terminowej realizacji płac i
świadczeń należnych policjantom.
Uchwała Nr 7/2001

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji zwracają uwagę na
konieczność podjęcia w trybie pilnym rozmów
ze stroną służbową na temat uposażeń oraz
obowiązujących ustawowo świadczeń pienięż−
nych przysługujących policjantom. Rozmowy
te powinny zakończyć się do dnia 31.12.2001r.
podpisaniem gwarancji:
1. kontynuacji prac zmierzających do wdro−
żenia nowego systemu płac w Policji poprzez
zwiększenie docelowo wielokrotności kwoty
bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
policjantów do poziomu 2,24 w roku 2003 wy−
nikającego z „założeń nowego systemu płac
w Policji” sporządzonych w KGP w 1999r. i
rządowego „Krajowego programu przeciw−
działania przestępczości”;
2. waloryzacji uposażeń policjantów w roku
2002;
3. pozostawienie w budżecie na rok 2002 i
w latach kolejnych wszystkich obowiązujących
dotychczas świadczeń ustawowych należnych
policjantom;
4. zaprzestania dalszego zmniejszania kie−
rowanych środków finansowych na tzw. rze−
czówkę, grożącego zapaścią organizacyjną Po−
licji w świetle ostatnich raportów KGP i Hel−
sińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Uchwała Nr 6/2001

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji zobowiązują KKW
NSZZ Policjantów do podjęcia w trybie pilnym
prac legislacyjnych zmierzających do zmiany
obowiązującego Rozporządzenia Rady Mini−
strów i wydania nowego Rozporządzenia Mini−
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji nor−
mującego podstawy i sposób dokumentowania
i zaliczania okresów służby w Policji pełnionej
w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, za
które podwyższa się emeryturę na podst. Art.
15 ust. 2 i 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytal−
nym funkcjonariuszy Policji, UOP, Straży Gra−
nicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Stra−
ży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

ZARZĄD TERENOWY NSZZ POLICJANTÓW
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Zarząd Terenowy NSZZP KPP w Nowym Dwo−
rze Mazowieckim powstał w grudniu 2000r.,
obecnie liczy 56 członków.
Skład Zarządu:
Przewodnicząca: kol. Mirosława Michalska
Wiceprzewodniczący: kol. Tomasz Zuliński
Sekretarz: kol. Krzysztof Olszyński
Skarbnik: Zbigniew Ferenc

Mimo, że zarząd działa dopiero rok, lecz
już może pochwalić się wieloma osiągnięcia−
mi. W tak krótkim okresie zorganizował cho−
inkę dla dzieci, uroczyście obchodzono Dzień
Kobiet, zorganizowano z wielką pompą ślub
koledze, który nie wstydząc się munduru i po−
dejmując tak ważna decyzję życiową wystąpił
galowo w pełnym umundurowaniu, w lipcu z
KRAJOWY ZJAZD NSZZ P

W dniach 22−23.11.2001r. w Unieściu w
Ośrodku Wypoczynkowym Zarządu Woje−
wódzkiego NSZZP woj. zachodnio−pomorskie−
go odbył się Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Po−
licjantów III Kadencji.
Delegaci podjęli 17 uchwał:
Uchwała Nr 1/2001

NSZZP

NSZZP

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji przyjmują sprawoz−
danie KKW NSZZ Policjantów wraz z załącz−
nikami. Delegaci w wyniku dyskusji wskazali
mankamenty sprawozdania, co zostało ujęte w
protokole Zjazdu. Nie mniej jednak bardzo wy−
soko ocenili prace Komisji problemowych, w
szczególności legislacyjnej i negocjacyjnej.
Delegaci dziękują za dotychczasową wzoro−
wą pracę kolegom: Jerzemu Hołowni, Andrze−
jowi Szaremu, Januszowi Łabuzowi i Toma−
szowi Krzemińskiemu, wnioskując jednocze−
śnie do KKW NSZZ Policjantów o wyróżnie−
nie tychże kolegów nagrodami rzeczowymi.
Uchwała Nr 2/2001
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji przyjmują sprawoz−
danie KKR NSZZ Policjantów. W wyniku dys−
kusji Delegaci wykazali mankamenty tego
sprawozdania, co znalazło odzwierciedlenie w
protokole Zjazdu.

NSZZP

NSZZP

Uchwała Nr 3/2001
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego III Ka−
dencji zwracają uwagę na nierównoprawne
traktowanie policjantów w porównaniu z in−
nymi obywatelami i grupami zawodowymi. W
szczególności dotyczy to podwójnego karania
funkcjonariuszy Policji za drobne wykrocze−
nia nie mające związku ze służbą tak w postę−
powaniu dyscyplinarnym, jak i znowelizowa−
nym kodeksie postępowania w sprawach o
wykroczenia.
Sprawą tą w trybie pilnym powinna zająć
się KKW NSZZ Policjantów w dalszym ciągu
kadencji.
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Uchwała Nr 8/2001
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji zobowiązuje KKW
NSZZ Policjantów do podjęcia w trybie pil−
nym prac legislacyjnych zmierzających do
zmiany przepisów w ustawie o podatku docho−
dowym od osób fizycznych w taki sposób, by
policjanci po zwolnieniu ze służby pobierają−
cy przez okres 1 roku świadczenia na podsta−
wie art. 117 Ustawy o Policji i odprowadzają−
cy podatek zryczałtowany od tego świadcze−
nia w wysokości 20% nie musieli dodatkowo
opłacać składki na ubezpieczenia zdrowotne
w wysokości 7,75%.

NSZZP

Uchwała Nr 9/2001
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji postulują przywróce−
nie zapewnienia opieki zdrowotnej dla poli−
cjantów, emerytów i rencistów oraz członków
ich rodzin co najmniej na szczeblu KPP (KMP)
i szkoły policyjnej finansowanej ze środków
budżetu państwa.

Uchwała Nr 12/2001
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji postulują uwzględ−
nienie emerytów i rencistów Policji w polity−
ce awansów i odznaczeń z okazji obchodów
świąt państwowych, w szczególności z okazji
Święta Policji.
Uchwała Nr 13/2001

Uchwała Nr 10/2001

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji opowiadając się za
usprawnieniem i odbiurokratyzowaniem pra−
cy Policji, popierają podejmowane działania
w kierunku wprowadzenia tzw. systemu zapi−
skowego. Ponadto Delegaci zobowiązują prze−
wodniczącego KKW do poczynienia starań
zmierzających do zmiany właściwości teryto−
rialnej sądów i prokuratur na właściwość dzia−
łania jednostek Policji, tzn. zgodnie z podzia−
łem administracyjnym kraju. Delegaci popie−
rają również działania kierownictwa służbowe−
go MSWiA i Policji zmierzające do odciąże−
nia Policji od realizacji konwojowania osób
skazanych tymczasowo aresztowanych.

NSZZP

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji oświadczają, że
Związek będzie uważnie obserwować działa−
nia kierownictwa MSWiA oraz KGP w zakre−
sie bezpieczeństwa i funkcjonowania Policji i
ich stosunek do Związku zawodowego poli−
cjantów. Delegaci zapewniają, że podejmą na−
tychmiast każde dopuszczalne statutem dzia−
łania, z akcją protestacyjną włącznie, jeśli kto−
kolwiek podejmie działania szkodzące Policji
i policjantom, jeśli będzie marginalizował rolę
NSZZ Policjantów lub jawnie czy skrycie bę−
dzie ją negował jako jedynego reprezentanta
środowiska policyjnego. W tym kontekście
Delegaci wyrażają swoją stanowczą dezapro−
batę wobec nadal pojawiających się wypowie−
dzi niektórych przełożonych służbowych de−
zawuujących rolę naszego Związku lub wręcz
– jak Komendant Wojewódzki Policji w Olsz−
tynie – deklarujących dążenia do zmiany obo−
wiązujących regulacji prawnych w kierunku
uniemożliwienia działania związku zawodowe−
go w Policji.
Równocześnie Zjazd NSZZ Policjantów zo−
bowiązuje organy Związku do dołożenia wszel−
kich starań zmierzających do utrzymania właści−
wych partnerskich relacji z kierownictwem służ−
bowym pozwalających na konsolidację naszego
środowiska dla dobra służby i społeczeństwa.
Zjazd popiera działania KKW mające na celu
zawarcie porozumienia z Komendantem Głów−
nym Policji normującego zasady współpracy
związkowo−służbowej na wszystkich szczeblach.
Uchwała Nr 11/2001

Głównego Policji z żądaniem podpisania trój−
stronnych umów pomiędzy KGP, NSZZP i
wskazanymi firmami ubezpieczeniowymi,
gdzie minimum połowa odpisu składkowego
przekazywana jest do poszczególnych Zarzą−
dów Wojewódzkich i Szkolnych na utworze−
nia tzw. funduszu pomocowego.
Uchwała Nr 16/2001
W związku z przystąpieniem NSZZP do Fo−
rum Związkowego Delegaci Zjazdu Sprawoz−
dawczego NSZZ Policjantów III Kadencji
wnioskują o dokonanie zmiany w art. 5 pro−
jektu statutu i dokonanie zapisu, że Forum
udziela poparcia dla „związków nie mających
prawa do strajku”, a nie tak jak proponuje się
obecnie „pracownikom nie mającym prawa do
strajku”.
Uchwała Nr 17/2001

NSZZP

Uchwała Nr 14/2001
Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji zobowiązują KKW
NSZZ Policjantów do wystąpienia do Komen−
danta Głównego Policji z wnioskiem o wdro−
żenie do realizacji obiektywnego sposobu kon−
troli jednostek i komórek organizacyjnych Po−
licji prowadzonych przez inspektoraty KGP i
KWP, albowiem dotychczas prowadzone kon−
trole często nie są kontrolami problemowymi,
lecz bywają instrumentem prowadzonej poli−
tyki kadrowej. W celu uwzględnienia wystę−
pujących lokalnych uwarunkowań Zjazd uwa−
ża za celowe umożliwienie zapoznania się z
protokołem pokontrolnym organu Związku na
jego żądanie.
Uchwała Nr 15/2001

NSZZP

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji w pełni solidaryzują
się i popierają akcję protestacyjną policjantów
francuskich. Zobowiązują przewodniczącego
KKW NSZZP do przekazania tego stanowiska
naszym francuskim kolegom policjantom.

Komisja Uchwał i Wniosków I Sprawoz−
dawczego Zjazdu III Kadencji:
1. Zbigniew Popek
2. Tomasz Krzemiński
3. Grażyna Witkowska
4. Czesław Stopka
5. Gerard Waśkiewicz
6. Marek Matuszewski
7. Józef Gralak

KOMUNIKAT

NSZZP
NSZZP

Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego NSZZ
Policjantów III Kadencji postanawiają nie do−
konywać zmian w statucie NSZZP. Uchylając
podjęte w tej sprawie uchwały na Zjazdach
NSZZP w Zakopanem i Miedzeszynie posta−
nawiają zlecić KKW NSZZ Policjantów przy−
gotowanie zmian statutowych w uzgodnieniu
z kancelarią prawniczą. Tematykę tę należy
rozpatrzyć na najbliższym krajowym zjeździe
NSZZP.

Wobec podpisania kontrowersyjnej umowy
przez Komendanta Głównego Policji z PZU
S.A. Delegaci Zjazdu Sprawozdawczego III
Kadencji zobowiązują KKW NSZZ Policjan−
tów do podjęcia w trybie natychmiastowym
czynności zmierzających do wprowadzenia w
środowisku policyjnym korzystniejszych dla
policjantów programów ubezpieczeniowych.
Ponadto Delegaci Zjazdu Sprawozdawcze−
go NSZZ Policjantów III Kadencji zobowią−
zują KKW do wystąpienia do Komendanta

Wesołych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia wszystkich marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku,
Życzy

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego

U W A G A ! ! !
Jest jeszcze 15 miejsc na wycieczkę
autokarową do Hiszpanii przez Szwaj−
carię i Francję, którą Zarząd Wojewódz−
ki NSZZ Policjantów woj. mazowiec−
kiego w Radomiu organizuje w dniach
od 22 kwietnia do 3 maja 2002 roku.
Całkowity koszt wycieczki wynosi
1750 zł. Zarząd Wojewódzki dofinan−
sowuje każdemu członkowi związku
kwotę – 400 zł, natomiast Komendant
Wojewódzki Policji z/s w Radomiu
kwotę – 200 zł dla każdego pracowni−
ka garnizonu mazowieckiego.
Zapisy przyjmuje koleżanka Anna
Walczak w siedzibie Zarządu do dnia
15 marca 2002r. Istnieje możliwość
opłaty w dwóch ratach. Zapisu doko−
nuje się łącznie z wpłatą. Liczy się ko−
lejność wpłat.
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Po raz kolejny witam i
pozdrawiam wszystkich tych, którzy chcą uczest−
niczyć w rozważaniach spinningowych. Na począ−
tek krótkie podsumowanie – bez dobrze dobrane−
go sprzętu nie można spinnigować czerpiąc z tego
maksimum przyjemności. Zbyt gruba żyłka utrud−
nia i skraca zasięg rzutu i wydatnie wpływa na złą
prezentację przynęty. Odpowiednio skomponowa−
ny w jedną całość sprzęt oraz odpowiednio dobra−
na przynęta sztuczna umożliwiają szybkie przeszu−
kanie dużej powierzchni wody i na różnej wyso−
kości od dna (głębokości).
Przyznaję, że z dużą obawą zmierzałem do
tego momentu, bo to o czym teraz będę pisał sta−
nowi temat – rzekę. Można o tym mówić godzi−
nami i nie wyczerpie się go nigdy. Temat ten to
przynęty sztuczne. Jest ich tak wiele, że z obawą
myślałem o nieuchronnie zbliżającym się termi−
nie opisu tych przynęt. Ułatwiłem sobie nieco
zadanie podpierając się podziałem przynęt
sztucznych zgodnie z amerykańskim „Fishing
with artyficial lures” (praca zbiorowa), „Wędkar−
stwo spinningowe” (J. Kolendowicz) i „Tajem−
nice skutecznego wędkowania” (J. Wilson).
Amerykanie jako prekursorzy wędkarstwa
spinningowego oraz wędkarze, którzy mieli naj−
większy swój udział w rozwoju tej gałęzi węd−

Ogólnopolski Rajd Górski
Góry Stołowe 2001
W ramach IX Spotkań Turystycznych Policji
w dniach 18−21 września 2001 r. w Górach Sto−
łowych odbył się Ogólnopolski Rajd Górski
„Góry Stołowe 2001”.
W rajdzie uczestniczyły drużyny policyjne
i Straży Granicznej z całej Polski.
Komendę Wojewódzką Policji z/s w Rado−
miu reprezentowała drużyna w składzie:
1. kol. Marian Chmielewski
2. kol. Marek Trześniewski
3. kol. Dariusz Kowalczyk
4. kol. Artur Słowikowski
Trasy rajdu przebiegały przez piękne Góry Sto−
łowe: Błędne Skały, Szczeliniec. Zwiedzano rów−
nież Kudowę, Duszniki Wambierzyce.
Mimo, iż pierwszego dnia było bardzo mokro i pa−
dał cały dzień deszcz, większość uczestników wy−

karstwa dzielą przynęty na grupy i podgrupy. Np.
wirówki stanowią jedną ze składowych grupy
obrotówek itp. Postaram się tego uniknąć aby
Wam i sobie nie zaśmiecać głowy niepotrzebny−
mi detalami. Każdy kto będzie chciał pogłębić
swoją wiedzę może to zrobić już we własnym
zakresie.
Generalnie przynęty sztuczne można podzie−
lić na:
− wahadłówki
− obrotówki
− woblery
− miękkie plastiki
− jigi (dżgi)
− cykady
Do tego dochodzą suche i mokre muchy, nim−
fy, streamery, muchy specjalne i inne, ale stano−
wią one domenę muszkarzy więc na razie nie
będę omawiał tej grupy przynęt.
Wahadłóki stanowią bodaj najstarszy typ
sztucznej przynęty. Wykonane są zwykle ze spe−
cjalnie uformowanego kawałka blachy metalo−
wej, rzadziej z plastiku. Zazwyczaj z jednej stro−
ny ( nieco węższej, choć nie jest to regułą) po−
siadają wywiercony otworek przez który prze−
chodzi kółko łącznikowe. Można do niego do−
czepić krętlik (z agrafką lub bez niej), do które−
go następnie dołącza się przypon stalowy lub
bezpośrednio żyłkę, czy plecionkę. Z przeciw−
nej strony wahadłówki również znajduje się
otwór ułatwiający zamocowanie kotwiczki lub
pojedynczego sporego haka z oczkiem.
Wahadłówki produkowane są w ogromnej
gamie rozmiarów (ciężarów) kształtów i kolo−
rów. Ja pamiętam około 20 nazw poszczególnych
typów, ale jest to kropla w morzu tego, co znaj−
ruszyło na trasę. Po powrocie na uczestnikach nie
pozostało (w dosłownym tego słowa znaczeniu) su−
cha nić. Całonocne suszenie pozwoliło rano całej
grupie po−
jechać na
wycieczkę
do Dusz−
nik, Pola−
nicy i Ku−
d o w y.
Tego dnia
pogoda
dopisała i
następnego również. Po powrocie z trasy ognisko,
kiełbaski i wieczorek taneczny na którym nikt już
nie czuł zmęczenia, a tańce trwały do „białego
rana”. W dniu 20 września uroczyste zakończenie,
rozdanie pucharów i dyplomów.
Nasza drużyna otrzymała puchar ufundowa−
ny przez Radio „REKORD” z Radomia.
Drużyna reprezentująca KWP oraz członkowie
Klubu Turystycznego przy ZW NSZZ P dziękują
bardzo Panu Komendantowi Wojewódzkiemu ge−
nerałowi Zdzisławowi Marcinkowskiemu za przy−
chylność w organizowaniu imprez turystycznych,
a ZW NSZZ Policjantów za pomoc finansową.
Zachęcamy wszystkich chętnych do pracy
przy organizowaniu imprez turystycznych
w przyszłym roku i do uczestnictwa w nich.
Prezes Klubu Turystycznego przy ZW NSZZ P
Zygmunt Kot
foto: M. Chmielewski, D. Kowalczyk
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duje się w handlu. Ważne jest, aby umieć dobrać
odpowiednią wahadłówkę do:
− wędziska, jakie posiadamy
− łowiska, na którym zamierzmy wędkować
− gatunku ryb, na jakie chcemy zapolować.
Nie ma lekko, spinning to nie dzieło przy−
padku. To przemyślana kompozycja sprzętu,
ubioru i koncentracja przy łowieniu.
Podstawą sukcesu w łowieniu jest poznanie
zachowania się w wodzie posiadanych przez nas
wahadłówek. Główną cechą każdej blachy (wa−
hadłówki) braną pod uwagę przy jej zastosowa−
niu jest jej grubość. Wahadłówki tłoczone są z
blachy cienkiej (0,5 – 1,5 mm), średniej (2−3 mm)
i grubej (ponad 3 mm). Przynęty wykonane z
blachy cienkiej są wykorzystywane w łowiskach
płytkich. Należy je prowadzić wolno, gdyż już
przy wolnym tempie prowadzenia wpadają w
charakterystyczny kolebiący się na boki ruch.
Przy zwiększonym tempie zaczynają wirować
wokół swojej wzdłużnej osi, co nie wydaje się
być najlepszym sposobem prezentacji tej przy−
nęty w łowisku. Nie przysporzy nam to ryb, a w
ręcz możemy je wypłoszyć. Wahadłówka ma
naśladować ruchy chorej lub słabej rybki przez
co doprowadzamy szczupaka lub okonia do sa−
mobójstwa, motywując go do ataku na podrzu−
cona przynętę. Wahadłówkę należy prowadzić
tempem nierównomiernym. Podciąganie lub ru−
chy na boki szczytówką wędziska przy koordy−
nacji skręcania żyłki przez kołowrotek oraz wia−
ra w sukces to podstawa przy połowach tą przy−
nętą.
Ciąg dalszy już niebawem, a teraz szybko na
ryby?
Stalker

GRAMY W SZACHY
Rozwiązanie październikowego zadania – pozy−
cja: Białe – Kg1, Hg3, Wf1, Sb5, Czarne – Ka8, Hh8,
Wg8, Gh7, piony: a7 i b7 jest: 1. Wf1 – f8+! (znako−
mite poświęcenie!) Wg8:f8 (uwolniony został ze zwią−
zania biały Hetman) 2. Sb5−c7+ Kb8 3.Sc7−a6++!
(podwójny szach od Skoczka i Hetmana!) Kb8−a8 (gdy
3. ... Kb8−c8 to 4, Hg3−c7 mat) 4. Hg3−b8+ (Co te
białe robią?) Wf8: b8 5. Sa6−c7 mat! Mat skocz−
kiem – tzw. mat Beniowskiego.
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie otrzymuje
Cezary Nita z KPP w Płońsku.
Natomiast zadanie z nr listopadowego było żar−
tem! W żarcie tym chodziło o pokazanie, że niekiedy
w zadaniach jest bardzo mało białych figur, a pozycja
pozwala na wygraną. Takie zadania są trudne do roz−
wiązania. Żart podkreśla ten aspekt.
Na świąteczny okres proponujemy Czytelnikom
do rozwiązania kolejne pouczające zadanie (tym ra−
zem nie żart):
Spośród czytelników. Którzy nadeślą prawidłowe
rozwiązania wylosujemy Tego, który otrzyma nagro−
dę. Rozwiązania należy nadsyłać na adres redakcji
w terminie do
10
stycznia
2001r.
Wszystkim
życzę Wesołych
Świąt i Szczę−
śliwego Nowe−
go 2002 Roku!
mł. insp.
Marian Frąk
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TO JEST KINO!
LEONARD COHEN
TEN NEW SONGS

THE MAN WHO WASN’T
THERE
Nagrodzony w tym roku na festiwa−
lu w Cannes za najlepszą reżyserię naj−
nowszy film braci Coen z laureatami
Oscarów: Blly Bobem Thorntonem
i Frances McDormand w rolach głów−
nych.
Reżyseria: Joel Coen
Obsada: Frances McDormand, Bil−
ly Bob Thornton, James Gandolfini

Tytuł „Dziesięć nowych piosenek” dosko−
nale oddaje charakter najnowszej płyty Le−
onarda Cohena. Po trzech dynamicznych,
a przez to nieco kontrowersyjnych dla fanów
kanadyjskiego barda płytach („Various Posi−
tions”, „I’m Your Man” i The Future”) Cohen
powrócił do nostalgii i refleksji. Otwierająca
krążek „In My Secret Life” była przez wiele
tygodni numerem jeden na liście przebojów
Trójki, ale kilka kolejnych pieśni zasługuje na
taką samą uwagę i niewykluczone, że również
staną się przebojami. Ja osobiście preferuję
nagrania nr 1, 2, 4 i 6 i w takiej kolejności
ustawiam programator CD. Taka dwudziesto−
minutowa dawka romantyzmu, smutku i no−
stalgii doskonale uspokaja i odstresowuje.
Jednak kolejne odsłuchania płyty pozwa−
lają odkrywać następne perełki. Poeta patrzy
wstecz na całe swoje życie i to słychać, nawet
bez znajomości angielskiego. Siłą tej płyty są
prostota, oszczędne instrumentarium i na pew−
no Sharon Robinson, która jest współautorką
wszystkich utworów, wszystkich aranżacji
i wykonań, ona również towarzyszy Coheno−
wi wokalnie, czasem wręcz przejmując inicja−
tywę i wtedy Cohen pomaga Sharon. Robin−
son jest również producentką tej płyty i wi−
dzimy ją na okładce. Jako współautorka tek−
stów pojawiała się ona już wcześniej na dwóch
płytach Cohena, ale w chórkach śpiewała
wówczas Jennifer Warnes.
Ta przepiękna płyta, ale i każda z poprzed−
nich Cohena, będzie na pewno wspaniałym
prezentem pod choinkę, warto wybrać się do
sklepu muzycznego.
I jeszcze jedno: gdyby kierowcy słuchali
podczas jazdy muzyki Cohena, byłoby dwa
razy mniej wypadków. Z wnętrza samochodu
wypełnionego relaksującym głosem Cohena
zabawnie, a zarazem tragicznie wyglądają ścię−
te złością twa−
rze kierujących
„bolidami”,
którzy usiłują
wyprzedać po−
boczem lub na
podwójnej cią−
głej.
Tadeusz
Kaczmarek

Nie da się ukryć, że to bez wątpienia
jeden z najbardziej oczekiwanych fil−
mów tego roku. Nie dość, że zrealizo−
wany przez ekipę, która ma na swoim
koncie kilka Oscarów i innych wielkich
nagród filmowych, to jeszcze nagrodzo−
ny w tym roku na najbardziej prestiżo−
wym festiwalu filmowym świata –
w Cannes – za najlepszą reżyserię!
Lato 1949 roku. Ed Crane jest fry−
zjerem żyjącym razem z żoną Doris w
małym miasteczku w Kalifornii. Ich eg−
zystencja upływa pod znakiem szarzy−
zny i rozczarowania, a poza marzenia−
mi o lepszej przyszłości tak naprawdę
łączy ich już niewiele. Dlatego kiedy
pojawia się możliwość zmiany tego fa−
talnego stanu rzeczy, oboje nie wahają
się długo. Niestety cena jaką przyjdzie
im za to zapłacić może się okazać za−
skakująco wysoka…
FRAILTY
Bardzo mocny thriller dla ludzi o sil−
nych nerwach wyreżyserowany przez
znanego aktora Billa Paxtona.
Reżyseria: Bill Paxton (debiut)
Obsada: Matthew McCoaughey,
Bill Paxton, Powers Boothe
T debiut reżyserski znanego aktora
Billa Paxtona to bez wątpienia jeden
z najbardziej wyczekiwanych thrillerów
tego sezonu z prawdziwymi gwiazdami
w rolach głównych. Jest to mroczna hi−
storia polowania agentów FBI na seryj−
nego mordercę tytułującego samego sie−
bie mianem „Di Boga”. Pewnego dnia
do biura FBI zgłasza się Fenton Meeks,
który twierdzi, że wie kto jest zabójcą.
Razem z Fentonem przenosimy się w se−
rii retrospekcji do jego dzieciństwa, które
upłynęło pod znakiem tyranii ze strony
ojca wierzącego, że ma świętą misję żeby
zniszczyć demony ukrywające się
w ludzkich ciałach...

NOWOŚCI WIDEO
BAJLAND
− oddam ukradzione
Reżyseria: Henryk Dederko
Obsada: Emil
Karewicz, Maria
Teresa Wójcik,
Olaf Lubaszenko
Obywatelu!
Nazywam się Jan
Rydel i chcę być
twoim prezyden−
tem. Oto mój pro−
gram *Będę re−
prezentował
przede wszyst−
kim samego sie−
bie. * Oddam
ukradzione a potem będę kraść z umiarem.
*Gwarantuję całkowitą obojętność na two−
je problemy. *Bez względu na sytuację nie
okażę Ci najmniejszego współczucia. Oto
fragmenty programu wyborczego niezależ−
nego kandydata na prezydenta Bajlandu
Jana Rydla. Człowiek ten wzbudza ogrom−
ne kontrowersje wśród komentatorów i po−
lityków. Arogancki, cyniczny, nie stroni od
alkoholu, drwi z kontrkandydatów, dzien−
nikarzy i samych wyborców. Mimo to cie−
szy się zdecydowanie największym popar−
ciem społecznym. Dlaczego?

BAZA 2

Sprzeciw oznacza śmierć
Rezyseria: Mark L. Lester
Obsada: Antonio Sabato Jr., James Remar
Agent wojsko−
wych służb spe−
cjalnych John
Murphy otrzymuje
rozkaz infiltracji
bazy wojskowej
Fort Chaney, w
której od pewnego
czasu w tajemni−
czych okoliczno−
ściach giną żołnie−
rze. Murphy poda−
jąc się za zwykłe−
go rekruta odkry−
wa, że dowódca bazy Płk. Strauss zorgani−
zował elitarną grupę wyszkolonych morder−
ców, którzy służą mu do prowadzenia pry−
watnej wojny z władzą. Wrogów Straussa
czeka niechybna śmierć. Zanim Murphy
zdąży zameldować o swoim odkryciu, sta−
nie się następnym celem ludzi pułkownika.
DYSTRYBUTOREM FILMU JEST VISION !!!
Przygotowała: Agnieszka Gołąbek

11

Niektóre z 400 wypowiedzi internautów na stronie dyskusyjnej Crime Stoppers – www.crime−stoppers.top.pl

Żenada, nie miejcie pretensji tylko do policji. Prze−
cież to się robi śmieszne gdy policja łapie przestęp−
ców a sąd ich wypuszcza (to tzw. reforma sądownic−
twa i wymiaru sprawiedliwości ogólnie). Powtarzam,
żenada. A zresztą dlaczego ludzie są tacy oporni by
pomóc innym, widziałem ostatnio jak gówniarze bili
chłopaka, środek miasta Gdańska przystanek tram−
wajowy: dwóch bije i kopie niewinnego chłopaka.
Nikt się nie poruszył wszyscy zaczęli przyglądać się
obłokom na niebie−przecież to są JAJA!!!! Ludzie
damy sobie radę z tym tylko więcej odwagi i zdecy−
dowania, przestępcy też na to patrzą! Gdybym nie
pomógł chłopakowi z drugim przechodniem to cie−
kawe co by było dalej. Nawet nie chcę o tym myśleć.
Najpierw zacznijmy od nas samych a na pewno się
coś zmieni…:)
Grzecho − 3miasto

Uważam, że powinno się zaostrzyć sposób od−
bywania kary. Skazany powinien być wykorzy−
stywany do ciężkich robót (tak jak np. we Francji
skazani pracują przy budowie autostrad, kopaniu
rowów itp.). W Polsce skazani leżą do góry brzu−
chem za pieniądze podatników, korzystają z wie−
lu przywilejów, np.: telewizja w celi itp. Gdzie
jest tutaj logika − bandzior nabroi i idzie odpo−
czywać do więzienia...Według mnie przestępca
odsiadujący karę powinien z tego powodu cier−
pieć (przecież na tym polega kara). Karę stosuje
się po to, żeby zniechęcić bandytę do popełnienia
następnego przestępstwa.
Maciej obywatel PL − Poznań

„Pierwsze czterdzieści lat dostarcza nam tekstu, reszta
jest komentarzem”.
A. Schopenhauer
Jego zdaniem...
− Jednym z powodów, dla jakich mamy wojny, jest to, że starsi mężczyźni wysyłają
na śmierć młodszych, żeby nie konkurowali z nimi o kobiety. I o pozycję. (1974)
− Napisanie piosenki od początku do końca zajmuje mi teraz od dwóch do trzech lat.
Nie uważam, że są dzięki temu doskonalsze – po prostu tyle mi to zajmuje. (1974)
− Nie szukam radości. Melancholii też nie szukam. Nie mam programu. Moje życie
nie jest ekspedycją archeologiczną. (1975)
− Kiedy przyglądam się jakiej organizacji wymaga przetransportowanie dwunastu
ludzi z miasta do miasta, nie mieści mi się w głowie, że państwa potrafią przemieszczać
swoje armie po całym świecie. (1979)
− Facet który nie wie jak silne są kobiety, jest głupcem. Kobiety są tak samo odważne
jak mężczyźni, tak samo silne jak mężczyźni i powinny być tak samo wynagradzane
jak mężczyźni. (1985)
− Uważam, że demokracja to religia Zachodu. (1993)
− Mój głos pogłębił się. Po pięćdziesięciu tysiącach papierosów to normalne. (1994)
− Nie mam zamiaru udawać wielkiego muzykologa, ale jestem znacznie lepszy niż się
ludziom wydaje. Powiada się o mnie , ze znam tylko trzy akordy. A ja znam pięć. (1995)
Leonard Cohen − ur. 1934 w Montrealu, poeta, powieściopisarz i piosenkarz, absol−
went wydziału humanistycznego Uniwersytetu McGill w Kanadzie, gdzie debiutował. Szu−
kając inspiracji wyjechał do Grecji, gdzie spędził kilka lat na wyspie Hydra, tworząc wiele
znanych powieści i utworów muzycznych. Potem często zmieniał miejsca zamieszkania w
Europie i USA; równie niestały w związkach z kobietami upamiętnił je w wielu piosen−
kach. W Polsce wystąpił w 1985 roku w atmosferze politycznej sensacji, którą jednak sku−
tecznie wygaszał. Od lat związany z buddyjskim klasztorem zen na górze Mt. Baldy pod
Los Angeles znalazł tam wreszcie spokój ducha – obecnie przebywa tam na stałe. Wydał
łącznie 15 płyt, ostatnio wydane „Recent Songs” (1979), „Various Positions” (1984), „I’m
Your Man” (1988), „The Future” (1992) i „Ten New Songs” (2001) uzupełniają składanki:
„Cohen Live” (1994), „More Best Of” (1997) i „Field Commander Cohen” (2000).
(tk)
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Powiedziano – napisano
„Policja, jak to Policja – przyjechała na miejsce
zdarzenia ze znacznym opóźnieniem. W tzw. „mię−
dzyczasie” usiłowałem spisać numery rejestracyjne
sprawcy wypadku, który gdy tylko spostrzegł moje
usiłowanie ruszył „z kopyta” w siną dal”. – Ze skargi
do KWP. Pisał jakiś poeta?
(mf)
Z protokołu powypadkowego:
Okoliczności wypadku: „Podczas doprowadzenia
zatrzymanych z radiowozu do gmachu Sądu Rejono−
wego w ..., przy ulicy..., będąc w korytarzu pośliznął
się na niedbale leżącej wycieraczce słomianej i upa−
dł zaczepiając ramieniem o kaloryfer żeliwny”
Przyczyny wypadku: „poślizgnięcie się”
Można by raczej sądzić, że faktyczną przyczyna
wypadku była „niedbale leżąca wycieraczka słomiana”
– coraz częściej na naszych policjantów czyhają różne−
go rodzaju pułapki być może z rozmysłem zastawione
również w budynkach wymiaru sprawiedliwości.
Wybrał: podinsp. Zbigniew Dygas
Z policyjnego rękawa
nadkom. Zofia Trunin z Gdańska jest laureatką
konkursu literackiego „Niebieskie Pióro – 2000”. Pre−
zentujemy jej znakomity utwór satyryczny z tego kon−
kursu. W Święta będzie czas przemyśleć!
ODA DO CZTERDZIESTOLATKÓW
Jubileusz to nie lada
Gdy czterdziestka na kark spada!
Dla kobiety to wiek piękny,
Rozkwitają wszystkie wdzięki
Jej dojrzałość jej uroda
To jest klasa! I nic dodać!
Przy niej bledną małolaty
I trzydziestki są nijakie.
Dla niej facet szpakowaty
Albo też dwudziestolatek!
Chcesz poszaleć? Lecz z umiarem!
Wszak nietrudno przebrać miarę!
Dla mężczyzny – to wiek dziwny.
Facet nie jest już naiwny,
Lecz wystarczy małolata
By zapomniał, że jest w latach,
By zapomniał, że jest żona
Dawno temu poślubiona,
Że są dzieci, dom i praca.
W głowach chłopom się przewraca!
Każdy facet po czterdziestce
Chce swe życie zmienić jeszcze:
Nowa żona, nowe dzieci.
A tu czas za szybko leci!
Po czterdziestce życie mija
Niczym jedna krótka chwila,
Więc przemyśleń czas już zacząć:
Mniej stresować się swą pracą
I mniej palić, bo w tym wieku
Już oszczędzaj się, człowieku!
No i viagry nie zażywaj,
Bo jak mówią jest szkodliwa!
A gdy lew się w Tobie zbudzi
Żona szybko Cię ostudzi.
Jeszcze dodam coś na koniec:
Jesteś już po drugiej stronie!

POWITANIE ROKU
Ze starego do nowego roku
Nie był w stanie zrobić kroku!
mł. insp. Marian Frąk
Do siego 2002 Roku wszystkim Czytelnikom ży−
czy grono satyryków związanych z „Policyjnym Gło−
sem Mazowsza”

