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Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji
Policjant, judoka
i miłośnik strzelania
z broni palnej
− rozmowa z Wojciechem
Pudlikiem, Zastępcą Naczelnika
Sekcji Kryminalnej Komendy
Miejskiej Policji w Płocku

KPP Nowy Dwór
Mazowiecki
Crime Stoppers
– to działa!
Wielki Konkurs
Literacki
„Moja Policja”
– rozstrzygnięty!
Zimą na ryby?
Porady Prawnika −
odpowiedzialność policjantów
w sytuacji spowodowania przez
nich wypadku drogowego w
czasie kierowania pojazdem
prywatnym poza służbą

Policjant za kierownicą
− zmiany w Prawie o Ruchu
Drogowym
Ten plakat formatu A4 w ramach kampanii promocyjnej Crime Stoppers
został rozpropagowany wśród mieszkańców Radomia czyt. na str. 6.

NAJLEPSZE ŹRÓDŁO INFORMACJI O TWOIM GARNIZONIE!
Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie. Nakład 1200 egzemplarzy.

Pismo zostało wydrukowane
dzięki pomocy Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP
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AKTUALNOŚCI

Mińsk Mazowiecki 08.01.2002r. godz.
15:30 – Trzej sprawcy weszli do sklepu jubi−
lerskiego, sterroryzowali właściciela przedmio−
tem przypominającym pistolet i zrabowali róż−
nego rodzaju wyroby ze złota ogólnej warto−
ści 60 tys. zł. Sprawcy uciekli z miejsca zda−
rzenia samochodem marki Nissan. Powiado−
mieni o napadzie policjanci natychmiast pod−
jęli pościg za przestępcami, zarządzono także
blokady dróg. Policjanci zatrzymali dwóch
sprawców po krótkim pościgu na terenie KP
Wesoła. Odzyskali także w całości skradzioną
biżuterię. Sprawcy w wieku 22 i 25 lat zostali
osadzeni w PIZ.
Kozienice 08.01.2002r. godz. 15:00 – Po−
licjanci KPP Kozienice zatrzymali 16−latka,
który 7 stycznia telefonicznie groził podłoże−
niem ładunku wybuchowego na terenie Powia−
towego Szpitala w Kozienicach. Zatrzymane−
go osadzono w PIDz.
Radom ul. Traugutta 07.01.2002r. godz.
15:30 – Policjanci zatrzymali dwóch spraw−
ców w wieku 26 i 29 lat, którzy grożąc pobi−
ciem ukradli 16−latkowi 10 złotych. Sprawcy
zostali osadzeni w PIZ.
Radom ul. Wiejska 06.01.2002r. godz.
21:30 – Trzej nieznani sprawcy pozorując wy−
padek drogowy (jeden z nich położył się na
jezdni) usiłowali ukraść przejeżdżający tamtę−
dy samochód Polonez. Podczas szarpaniny kie−
rowcy z przestępcami, jeden z nich ugodził go
nożem w udo. Potem bandyci uciekli, kradnąc
kierowcy dokumenty.
Skaryszew 04.01.2002r. – Trzej nieznani
sprawcy włamali się do mieszkania, w którym
znajdowała się 60−letnia kobieta i 63−letni męż−
czyzna. Bandyci strasząc pokrzywdzonych ło−
mem i siekierą usiłowali zmusić ich do wyda−
nia pieniędzy, a następnie zabili mężczyznę,
a kobietę ciężko pobili. Ostatecznie osobnicy
ukradli niewielką kwotę pieniędzy, pierścionek
i zegarek. Tego samego dnia wieczorem poli−
cjanci Wydziału Kryminalnego KMP Radom,
na podstawie informacji kolegów z Wydziału
Kryminalnego KWP z/s w Radomiu, zatrzy−
mali pięcioro osób podejrzewanych o dokona−
nie zabójstwa w Skaryszewie . Zatrzymani to
dwaj mieszkańcy Radomia w wieku 44 i 21 lat
oraz trzy kobiety – dwie 16−latki i 22−latka.
Areszt pod zarzutem zabójstwa ze szczególną

brutalnością został przedstawiony jednemu z
zatrzymanych i decyzją sądu został on aresz−
towany na trzy miesiące.
Radom ul. Chłodna 04.01.2002r. godz.
14:00 – Policjanci 3 KP w Radomiu podczas
przeszukania prywatnej posesji ujawnili i za−
bezpieczyli podzespoły od samochodu Polo−
nez a także 4 pary kompletnych drzwi, koła,
komplet siedzeń, przednią szybę, zbiornik pa−
liwa itp.
Radom, ul. Wiejska, 03.01.2002 r., godz.
2:00− Policjanci z 3 KP w Radomiu oraz SPPP
w bezpośrednim pościgu zatrzymali kierujące−
go Fiatem 126p 21−letniego mieszkańca Ra−
domia oraz pilotujących go poruszających się
polonezem trzech mężczyzn, w wieku 19, 24 i
26 lat. W związku z tą sprawą przeszukano za−
budowania w jednej z miejscowości w gm. Ska−
ryszew, gdzie policjanci odnaleźli skradziony
samochód Łada. Zatrzymanych osadzono w
PIZ.
Radom, ul. 1905 roku 01.01.2002 r., godz.
17:30− Funkcjonariusze SPI KMP Radom za−
trzymali dwóch mężczyzn w wieku 25 i 32 lata
mieszkańców Radomia, którzy w autobusie
MPK linii nr 10 pobili 36−letniego mężczyznę.
Zatrzymanych osadzono w PIW.
Radom ul. Grenadierów 30.12.2001r.
godz. 1:35 – Policjanci 3 KP w Radomiu za−
trzymali w pościgu trzech sprawców, którzy
usiłowali ukraść Poloneza Caro. Przestępcy
uszkodzili w samochodzie wkładkę zamka,
wybili szybę i uszkodzili kolumnę kierowni−
czą. Zatrzymanych w wieku 19 – 20 lat osa−
dzono w PIW.
Radom 20.12.2001r. – Policjanci 3 KP w
Radomiu zatrzymali sprawcę na gorącym
uczynku usiłowania kradzieży samochodu Po−
lonez. Tego samego dnia policjanci z KMP Ra−
dom zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22
i 23 lata podejrzewanych o kradzież samocho−
du Fiat 126p.
Radom, 13.12.2001 – Policjanci Wydziału
Kryminalnego KWP i Sekcji Kryminalnej KMP
w Radomiu realizując uzyskane informacje i
ustalenia przeszukali posesję w miejscowości
Cerekiew. W wyniku przeszukania pomiesz−
czeń mieszkalnych i gospodarczych, należą−
cych do Zbigniewa C. ujawniono i zabezpie−
czono łącznie 179 sztuk lisów i skór, w tym 99

skór i 80 lisów przygotowanych do obdarcia.
Wynikiem błyskawicznej akcji policyjnej było
również zatrzymanie dwóch osobników w trak−
cie obdzierania lisów ze skóry. Obaj mężczyźni
(ojciec z synem) zostali zatrzymani do dyspo−
zycji sądu. Warto wspomnieć, że jeden z li−
sów okazywał jeszcze oznaki życia i musiał
zostać dobity, aby skrócić męczarnie zwierzę−
cia. Odzyskane lisy przekazano właścicielo−
wi. Przypomnijmy, że do kradzieży doszło
11.12.2001.
Jedlińsk – Wielogóra 13.12.2001r.– Poli−
cjanci Sekcji Kryminalnej KMP Radom zatrzy−
mali czterech mężczyzn podejrzewanych o do−
konanie 10 grudnia br. napadu rabunkowego
w mieszkaniu w Wielogórze. Zatrzymani to
mieszkańcy Jedlińska i Radomia w wieku 17,
19, 19 i 24 lata. Policjanci ustalili także, że
dwaj spośród zatrzymanych to również spraw−
cy dwóch innych napadów rabunkowych na
mieszkania, które miały miejsce w listopadzie
i grudniu br. w Jedlińsku i miejscowości Klwa−
ty. Wszyscy zatrzymani zostali osadzeni w
PIZ.
Radom ul. Józefowska 05.12.2001r. godz.
16:20 – Policjanci KMP Radom zatrzymywa−
li do kontroli drogowej samochód Fiat 125p z
przyczepką, jednak kierowca na widok poli−
cjantów zaczął uciekać, a następnie porzucił
pojazd i uciekł. Na przyczepce policjanci ujaw−
nili części pochodzące ze zdemontowanych
pojazdów. Potem podczas przeszukania pry−
watnej posesji należącej do dwóch mieszkań−
ców Radomia w wieku 18 i 50 lat, policjanci
znaleźli w garażu pocięte karoserie samocho−
dowe, silniki i akcesoria samochodowe. Obu
właścicieli przeszukanej posesji zatrzymano w
PIZ. Dalsze postępowanie w sprawie prowa−
dzi 2 KP w Radomiu.
Radom ul. Kościuszki 05.12.2001r. godz.
1:50 – Policjanci 1 KP w Radomiu zatrzymali
w bezpośrednim pościgu 20−letniego spraw−
cę, który wspólnie z dwoma nieznanymi
sprawcami usiłował włamać się do sklepu
ogólnospożywczego przecinając kraty w
drzwiach i wybijając okno. Sprawcy ukradli
drobną kwotę pieniędzy i kilka paczek papie−
rosów. Zatrzymanego osadzono w PIZ.
(tk) (ag)

MINĄŁ ROK

wykrywalności na poziomie 46% (w roku 2000
odpowiednio 47,1%). Na Mazowszu spadła
ilość skradzionych samochodów o 1,2% i roz−

bojów o 12%. W Radomiu nieznacznie wzro−
sła liczba kradzieży aut, spadła natomiast
o 11% liczba rozbojów. (tk)

W 2001 roku na Mazowszu stwierdzono
(bez powiatów wokół Warszawy) 75.618 prze−
stępstw i jest to o 16% więcej niż w roku ubie−
głym, ale warto zauważyć, że tylko 58.509 z
nich to przestępstwa o charakterze krymi−
nalnym, co stanowi 99,9% poziomu z roku
2000. Wykrywalność na Mazowszu wyniosła
55,9% i jest to o 5,2% więcej niż w roku 2000.
Spośród powiatów wchodzących w skład ma−
zowieckiej KWP najbardziej zagrożony prze−
stępczością jest powiat radomski, gdzie nastą−
pił nieznaczny 5% wzrost przestępczości, przy
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NASI MALI PRZYJACIELE
13 grudnia w Radomiu w Sali Koncertowej b. Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste
zakończenie Wielkiego Konkursu Literackiego „Moja Policja”

Konkurs został zorganizowany przez Zespół
Prasowy KWP z/s w Radomiu w październiku
i był skierowany do
wszystkich uczniów ra−
domskich szkół podsta−
wowych, średnich i gim−
nazjów, a patronat nad
nim objął nadinsp. Zdzi−
sław Marcinkowski, Ko−
mendant Wojewódzki
Policji oraz Adam Włodarczyk, Prezydent Mia−
sta Radomia. Początkowo miał się zakończyć
już w listopadzie, jednak ciągle napływające
prace oraz liczne telefony z prośbą o przedłuże−
nie terminu składania prac sprawiły, że ostatecz−
nie postanowiliśmy konkurs przedłużyć do koń−
ca listopada. Zadaniem dzieci było (wybierając
dowolny gatunek literacki) napisać pracę na te−
mat „Moja Policja”. Temat wydawał się trudny,
ale nie dla dzieci. Na konkurs nadesłano po−
nad 160 prac i każda była pod jakimś wzglę−
dem wyjątkowa. Nic więc dziwnego, że jury w
składzie: Roman Furciński – Echo Dnia, Barba−
ra Wierzbicka – Wydział Edukacji Urzędu Miej−
skiego w Radomiu, Anna Ciesielska – polonist−
ka z PSP nr 4, Tadeusz Kaczmarek – Rzecznik
Prasowy KWP z/s w Radomiu, Anna Panasz –
psycholog KWP i Agnieszka Gołąbek – Zespół
Prasowy, miało twardy orzech do zgryzienia.
Ostatecznie jednak po przeczytaniu wszystkich
prac oraz po długich i burzliwych obradach udało
się nam wyłonić kilkanaście najlepszych prac i
przyznać blisko 20 wyróżnień. Miejsca przyzna−
wane były w dwóch grupach wiekowych: szko−
ła podstawowa i gimnazjum oraz w dwóch ka−
tegoriach: wiersz i opowiadanie/ wywiad.
Prace zaskoczyły nas właściwie pod każdym
względem. Byliśmy dumni z tak dużej ilości na−
desłanych prac i z tego jak poważnie, nawet naj−
mniejsze dzieci, potrakto−
wały temat. Przez prace
przewinęły się niemal
wszystkie gatunki lite−
rackie, a zatem były
wiersze, opowiadania,
wywiady, legendy i pa−
miętniki, a nawet pio−
senki i hasła reklamowe.
Dzieci pisały o tym jak
trudna jest praca policjanta i jak bardzo jest ona
potrzebna. Doskonale potrafiły scharakteryzo−
wać i opisać codzienną policyjną pracę. Okaza−
ło się, że nie są im obce nawet tak poważne te−
maty jak budżetowe braki Policji czy wejście
do Unii Europejskiej. To co ucieszyło nas jed−
nak najbardziej to ogromna ilość ciepła i zrozu−
mienia dla pracy policjantów. We wszystkich
tekstach można odnaleźć dużą dozę sympatii
i zaufania, jakie najwyraźniej dzieci mają dla
Policji. Jest to niewątpliwie sygnał, że Policja
jest bardzo pozytywnie postrzegana przez
dzieci i młodzież i dopiero z wiekiem te po−
glądy się zmieniają, niestety najczęściej na

naszą niekorzyść. Warto chyba zatem zastano−
wić się nad tym, co zrobić by nie marnować tego
zaufania, sympatii
i potencjału jaki drze−
mie w tych młodych
ludziach. Co zrobić
by te dzieci z upły−
wem lat nie zmieniły
wyobrażenia o pol−
skiej Policji. A jakie
to wyobrażenia, niech przekonają Was kolejne
prace, które będą drukowane na łamach nasze−
go pisma. Jako pierwszy wiersz 12−letniego
Mateusza Rogosia, który za utwór „Wiersz dla
policjantów” otrzymał I nagrodę.
Praca w Policji jest ciekawa,
Ale to nie jest żadna zabawa!
Nie można siedzieć za biurkiem
z niedużym piórkiem.
Trzeba jeździć po mieście
także w późnej sjeście.
Radomska Policja
nigdy się nie spóźnia.
Skutecznością i sprytem
mocno się wyróżnia.
Chcę, aby jej praca była łatwiejsza,
ale na pewno płaca nie marniejsza.
I żeby lepiej wszystkim było,
a nam spokojniej się żyło.

Na szczególną uwagę zasługuje opowiada−
nie 10−letniego Maćka Żyły, który otrzymał II
nagrodę za opowiadanie „Moja Policja”:
„Policjant chodzi w pięknym mundurze, jeździ sa−
mochodem z syreną, ma przy sobie broń. Wygląda tro−
chę jak nowoczesny kowboj i jest podziwiany. Dzięki
temu każdy mały chłopiec i niejedna dziewczynka chcą
być policjantami. Wygląd zewnętrzny to nie wszystko.
Policjant musi być bardzo sprawny, uczciwy i inteli−
gentny, żeby przechytrzyć złoczyńców. Jego praca jest
niestety bardzo niebezpieczna, ale jakże potrzebna!
Dlatego już od najmłodszych lat musimy
uczyć się właściwego postępowania, np.
przepisów ruchu drogowego.
Mam nadzieję, że gdy dorosnę, policjan−
ci będą chodzili tylko w mundurach galo−
wych, będą się uśmiechali, kierowali ru−
chem, a w szkołach opowiadali jak dawniej
było ciężko... Świat będzie bezpieczny i ra−
dosny. Będzie po prostu cudownie.”

Specjalne wyróżnienie klasowe
otrzymały dzieci z klasy II a z PSP nr 3
w Radomiu, które pod czujnym okiem
swojej pani wychowawczyni przygotowały wspa−
niałą książeczkę z własnymi tekstami i przygo−
towanymi własnoręcznie ilustracjami.
Autorów tak znakomitych prac należało od−
powiednio uhonorować. Dlatego właśnie posta−
nowiliśmy zorganizować uroczystość ogłosze−
nia wyników i wręczenia nagród w Sali Kon−
certowej Urzędu Wojewódzkiego. Na uroczy−
stość zaprosiliśmy wszystkich ponad 160 uczest−
ników konkursu oraz ich opiekunów i kolegów
ze szkoły. Frekwencja była zaskakująca, sala li−
cząca ponad 700 miejsc okazała się za mała.
Emocje były niesamowite, ponieważ tajemnica
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wyników została zachowana do samego końca.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dy−
plomy podpisane osobiście przez samego Ko−
mendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp.
Zdzisława Marcinkowskiego, a nagrodzeni
otrzymali m.in. radiomagnetofon z CD, wieżę
stereo, przenośne odtwarzacze CD, aparaty fo−
tograficzne, rower, walkmany, albumy i całe
mnóstwo innych upominków, które mamy na−
dzieję na długo pozostaną w ich pamięci. Wy−
daje się jednak, że najbardziej trafioną nagrodą
okazał się wielki pluszowy Kubuś Puchatek,
którego otrzymała wyróżniona 8−letnia Kasia
Cholewa. Kasia była tak zaskoczona i szczęśli−
wa, że jej radosny wyraz twarzy i łzy na pewno
zapamiętamy na długo. No i trzeba było jej po−
móc zanieść misia na miejsce ponieważ był
mniej więcej jej wzrostu. Nagrodzić tak hoj−

nie, tak liczne grono laureatów udało się nam
dzięki Komendantowi Wojewódzkiemu Poli−
cji, NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego
i naszym przyjaciołom z radomskich banków
i firm. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuje−
my.
Szczególną nagrodą dla laureatów konkur−
su jest fakt, że Echo Dnia postanowiło wydru−
kować na swoich łamach wszystkie nagrodzo−
ne prace i są one sukcesywnie publikowane.
Ogłoszenie wyników i nagrody to nie były je−
dyne atrakcje tego dnia. Jedną z największych
okazał się występ naszej grupy antyterrorystycz−
nej, który dzieci obejrzały z zapartym tchem, co
chwila nagradzając sprawność antyterrorystów
gromkimi brawami (m.in. podwójne salto w pe−
łnym rynsztunku). I był to jedyny moment kie−
dy na sali panowało pełne skupienie i niemal
idealna cisza. Staraliśmy się by dzieci czuły się
wyjątkowo swobodnie i tak też było. Podczas
uroczystości słychać było śmiech i rozmowy, nie
lada gratką okazał się Łoś – maskotka mazo−
wieckich policjantów, który rozdawał cukierki.
Prawdziwe oblężenie przeżyli także policjanci
z Laboratorium Kryminalistycznego, którzy
opowiadali dzieciom o swojej pracy, odpowia−
dali na wszystkie pytania i zdejmowali odciski
palców. Dużym zainteresowaniem cieszył się
także stolik policjantów prewencji i ruchu dro−
gowego. A na zakończenie na scenie wystąpił
zespół dziecięcy z Młodzieżowego Domu Kul−
tury, który zaprezentował fantastyczny świątecz−
ny program śpiewająco – taneczny. Tak szczę−
śliwych, zadowolonych i zaskoczonych ilością
atrakcji dzieci dawno nie widzieliśmy. Ich do
końca roześmiane buzie przekonały nas, że to
spotkanie było udane i że mamy w nich sprzy−
mierzeńców. Czy tak pozostanie, to już zależy
tylko od nas samych.
Agnieszka Gołąbek
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KPP
CHARAKTERYSTYKA
POWIATU
Powiat Nowy Dwór Mazo−
wiecki leży w środkowej czę−
ści województwa mazowiec−
kiego i graniczy z pięcioma
powiatami: pułtuskim, płoń−
skim, sochaczewskim, legio−
nowskim i warszawskim za−
chodnim.
W skład powiatu nowo−
dworskiego, utworzonego
w wyniku reformy administra−
cyjnej kraju z dnia 1 stycznia
1999 roku wchodzą: gmina
miejska Nowy Dwór Mazo−
wiecki, dwie gminy miejsko−
wiejskie Zakroczym i Nasielsk,
oraz trzy gmin wiejskie Czo−
snów, Leoncin i Pomiechówek.
Powiat nowodworski zaj−
muje powierzchnię 688 km2.
Obszar ten zamieszkuje 75.000
osób, a średnia gęstość zalud−
nienia wynosi 108 osób na 1
km kw.
Przez powiat nowodworski
przepływa rzeka Wisła,
a w mieście Nowy Dwór Ma−
zowiecki ma ujście jej prawo−
brzeżny dopływ − rzeka Narew.
Powiat Nowy Dwór mazo−
wiecki dzięki szczególnym
walorom przyrodniczym ma
ogromny potencjał ekologicz−
ny zarówno w skali kraju jak
i Europy.
W 2000 roku Kampinoski
Park Narodowy, którego środkowa i północna
część leżą w gminach Leoncin i Czosnów został
uznany za Światowy Rezerwat Biosfery. W kra−
jobrazie Parku dominują wydmy i bagna.
Naturalne zasoby flory liczą ponad 1200 ga−
tunków roślin i dziesiątki gatunków mchów i po−
rostów. Według oceny ekologów na terenie Par−
ku występuje połowa fauny Polski czyli około
16.500 gatunków zwierząt.
Powiat Nowy Dwór Mazowiecki leży w bez−
pośrednim sąsiedztwie aglomeracji Warszaw−
skiej. To położenie a także środowisko przyrod−
nicze około 26% terenów leśnych, szlaki wodne
na Wiśle, Narwi i Wkrze zapewniają korzystne
warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku. Na
terenie każdej z gmin zlokalizowane są domki
letniskowe, których ilość szacuje się na ponad
10.000.
Stolicą powiatu jest miasto Nowy Dwór Ma−
zowiecki, który prawa miejskie uzyskał w 1374
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
ul. Słowackiego 4 05−100 Nowy Dwór Mazowiecki
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roku.
W latach 1807 – 1812 na polecenie Napole−
ona wzniesiono Twierdze w Modlinie. Fortyfi−
kacje w twierdzy są do dziś uważane za wybitne
osiągnięcia w zakresie fortyfikacji, cenny zaby−
tek inżynierii wojskowej.
Wiele obiektów zabytkowych znajduje się
zarówno w obrębie miasta Nowy Dwór Mazo−
wiecki jak i na terenie gmin.
Na przykład w Nowym Dworze Mazowiec−
kim na uwagę zasługują klasycystyczny Kościół
z 1792 roku, ruiny Spichlerza z 1884 roku, Klub
Garnizonowy (kasyno oficerskie) z przełomu
XIX i XX wieku.
W Zakroczymiu, którego historia sięga do
1065 roku znajduje się Kościół Parafialny z XV
wieku zbudowany w stylu gotycko – renesanso−
wym, Klasztor O. O. Kapucynów z 1758 roku i
inne obiekty.
Historie powiatu i województwa wyznaczają
i liczne mogiły powstańcze i wojenne choćby
cmentarz w Palmirach.
BEZPIECZEŃSTWO
Do 2000 roku na terenie powiatu nowodwor−
skiego dominowały przestępstwa
przeciwko mieniu, kradzieże i
włamania dokonywane najczę−
ściej do domków letniskowych,
piwnic i samochodów.
W czerwcu 2000 roku w
Nowym Dworze Mazowieckim
przy klubie „EB” odnotowano
eksplozję materiału wybucho−
wego w wyniku, której śmierć
poniosły 4 osoby.
W tym samym miesiącu w
Zakroczymiu unieszkodliwiono
ładunek wybuchowy umieszczony w samocho−
dzie osobowym. W listopadzie tego samego roku
dokonano podwójnego zabójstwa przy użyciu
broni palnej w Klubie „TARTAK” w Nowym
Dworze Mazowieckim. Wydarzenia te w sposób
istotny obniżyły poczucie bezpieczeństwa ludzi
zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskie−
go. W 2001 roku podstawowym celem zadanie
było przywrócenie właściwego poczucia bezpie−
czeństwa mieszkańców poprzez odpowiednie
działanie w zakresie prewencji kryminalnej oraz
poprzez ustalenie sprawców najgroźniejszych
przestępstw kryminalnych. W zakresie ustalenia
sprawców tych przestępstw współdziałano z Cen−
tralnym Biurem Śledczym. Zlikwidowano trzon
najgroźniejszych grup przestępczych rywalizu−
jących ze sobą o wpływy przestępcze na terenie
powiatu. Do tych groźnych przestępstw areszto−
wano ponad 30 przestępców z Nowego Dworu i
okolic. Sprawy te prowadzi Prokuratura Okrę−
gowa w Warszawie. Niezależnie od powyższego
w 2001 roku policjanci z KPP w Nowym Dwo−
rze Mazowieckim ustalili ogółem 1.114 przestęp−
ców w tym 96 nieletnich.
Areszt tymczasowy zastosowano wobec 95 po−
dejrzanych. W 2000 roku było ustalonych 904
sprawców przestępstw, a areszt tymczasowy zasto−
sowano wobec 63 przestępców. W 2001 roku na
terenie powiatu nowodworskiego odnotowano
2.726 przestępstw w tym 646 kradzieży w tym sa−

mochodów 170, kra−
dzieży z włamaniem
727 i 110 rozbojów i wy−
muszeń rozbójniczych,
159 uszkodzeń cudzej
rzeczy, 239 przestępstw
drogowych w tym ujaw−
niono 219 nietrzeźwych
kierujących. Wzrosła dwukrotnie efektywność w
ustaleniu przestępstw gospodarczych, oraz prze−
stępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zaznaczyć należy że miniony rok zakończono wy−
kryciem o 378 przestępstw niż w roku ubiegłym
co pozwoliło na osiągnięcie ogólnego wskaźnika
wykrywalności na poziomie 50,2% tj. o 4,1% wię−
cej niż w roku poprzednim.
PRZYKŁADY CIEKAWSZYCH SPRAW
W lutym 2001 roku funkcjonariusz KP w Na−
sielsku zrealizowali sprawę wymuszenia okupu
za skradziony samochód m−ki Audi 80. W trak−
cie prowadzenia postępowania ustalono zarów−
no sprawców wymuszenia jak i grupę zajmują−
cą się kradzieżami, a także przerabianiem samo−
chodów skradzionych na terenie Płocka, Płoń−
ska, Ciechanowa oraz innych
miejscowości województwa ma−
zowieckiego. Ustalono ogółem
13 sprawców przestępstw, któ−
rym zarzucono dokonanie 74
czynów przestępczych siedmiu
spośród nich aresztowano.
W kwietniu 2001 roku za−
trzymano w Warszawie miesz−
kańca Nasielska, posiadającego
przy sobie narkotyki . Po prze−
jęciu postępowania przez KP w
Nasielsku nastąpił rozwój za−
równo podmiotowy jak i przedmiotowy. Usta−
lono 12 sprawców, którym przedstawiono zarzu−
ty posiadania, użyczania i handlu narkotykami.
Udowodniono im 106 przestępstw, w tym część
na terenie Warszawy i Pułtuska.
W dniu 7 czerwca 2001 roku policjanci KPP
w Nowym Dworze Mazowieckim realizując in−
formację operacyjną dokonali przeszukania po−
sesji Bartłomieja G. W Zakroczymiu. W wyni−
ku przeszukania odnaleziono i zabezpieczono 20
sztuk broni, tłumik, proch strzelniczy oraz 648
sztuk amunicji. Aresztowano właściciela pose−
sji oraz jego konkubinę obywatelkę Ukrainy.
W dniu 13 października 2001 roku do KPP
w Nowym Dworze Mazowieckim zgłosił się
Marek F., informując, że za 2 godziny ma zło−
żyć okup w zamian za skradziony wcześniej sa−
mochód m−ki Cinquecento . Okup miał być zło−
żony na otwartej przestrzeni na terenie gminy
Czosnów. Zorganizowane działanie blokadowe
i obserwacja pozwoliła na zatrzymanie na gorą−
cym uczynku jednego sprawcę, a w kilka go−
dzin później trzech następnych. Odzyskano też
pojazd ukryty na terenie gminy Nieporęt. Aresz−
towano 2 mężczyzn, którym przedstawiono za−
rzut zarówno kradzieży samochodu jak i wymu−
szenia rozbójniczego. Wobec dwóch zastosowa−
no dozór policyjny.
Opracował: asp. sztab. A. Szwajczewski

POLICJANT JUDOKA
I MIŁOŚNIK STRZELANIA
Z BRONI PALNEJ
Rozmowa z Wojciechem Pudlikiem, Zastępcą
Naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy
Miejskiej Policji w Płocku.

− Policjant, judoka, miłośnik strzelania
z broni palnej. Która Twoja pasja była
pierwsza?
− Zdecydowanie judo. Już od 1972 roku
rozpocząłem pierwsze treningi.
− To w przyszłym roku mały jubileusz –
30 – lecia zabawy z judo? Jak to się zaczę−
ło?
− Tak, masz rację. W przyszłym roku mi−
nie 30 lat od moich początków. Byłem wów−
czas w I klasie szkoły zawodowej, obecnie jest
to Zespół Szkół Ochrony Środowiska w Płoc−
ku. Z inicjatywy obecnego Dyrektora IV LO
w Płocku – Pana Ryszarda Lewandowskiego,
została założona sekcja judo o nazwie „Judok”.
Postanowiłem skorzystać z możliwości upra−
wiania tego sportu, o którym tak naprawdę nie−
wiele wówczas wiedziałem.
− Dużo było chętnych do trenowania tego
sportu?
− Bardzo. Z tego co pamiętam, zgłosiło się
ponad 100 młodych osób, mniej więcej w
moim wieku i młodszych, natomiast trenować
mogło jedynie 20.
− Musiały być więc pewnie jakieś kryte−
ria, według których przyjmowano chętnych?
− Tak, były. Oczywiście podstawowym to był
stan zdrowia kandydata do sekcji. Drugim, prak−
tycznie ostatnim i najważniejszym, była jego

sprawność. W zasadzie decydowały pompki.
Osoby, które robiły ich najwięcej zostawały. Pro−
wadzący sekcje Pan Lewandowski, który posia−
dał wówczas czarny pas, wymagał od nas do−
skonałej kondycji, jednocześnie narzucając
ogromną dyscyplinę treningów. My wiedząc, że
tak dużo chętnych „czeka w kolejce” do sekcji,
z przyjemnością kosztując dużo potu poddawa−

liśmy się temu reżimowi. Po Ryszardzie Lewan−
dowskim treningi prowadził Jacek Wróblewski
– obecnie sędzia międzynarodowy w piłce ręcz−
nej.
− A co ze strzelaniem?
− Oczywiście, jak każdy mały chłopiec ma−
rzyłem o strzelaniu z prawdziwego pistoletu.
Moje marzenia stały się faktem, praktycznie
już w 1979 roku, gdy podjąłem pracę w mili−
cji. Ale wtedy jeszcze tego bakcyla nie złapa−
łem. Zadecydował przypadek. Któregoś razu
poszedłem na strzelnicę LOK−u w Płocku, było
to w 1981 roku. Tam oddałem kilka strzałów
do tarczy. Jeden z trenerów zapytał mnie, czy
uprawiałem ten sport. Gdy powiedziałem, że
nie, wówczas on zaproponował mi rozpoczę−
cie treningów, gdyż jak ocenił „ będą ze mnie
ludzie”.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
W systematycznym zainteresowaniu
ostrowskiej Policji jest ograniczenie rozmia−
rów przestępstw popełnionych zarówno
przez osoby dorosłe jak i nieletnie. Podczas
spotkań w szkołach nieletni i rodzice infor−
mowani są o konsekwencjach wejścia
w konflikt z prawem. Realizowane są kon−
kursy „Bezpieczeństwo w ruchu drogo−
wym”, w których udział biorą uczniowie
szkół średnich oraz konkurs „Jak żyć bez−
piecznie” adresowany do uczniów szkół
podstawowych powiatu ostrowskiego. Ce−
lem edukacji wiktymologicznej przedszko−
laków i uczniów klas młodszych opracowa−
no broszurę pod tytułem „ABC policyjnych
rad dla dzieci”, która jest przekazywana dzie−
ciom na spotkaniach profilaktycznych.
Do realizacji od 2002 roku, przy wspó−
łpracy z Poradnią Psychologiczno−Pedago−
giczną i Komisją Rozwiązywania Proble−

mów Alkoholowych przygotowywane są
nowatorskie programy profilaktyczne „Pra−
wo i psychika” adresowane do uczniów klas
I−IV oraz program pod nazwą „Cukierki”
obejmujący edukacją dzieci w wieku od 5
do 10 lat. Programy te mają przesłanie wik−
tymologiczne skierowane do najmłodszych
grup wiekowych, najbardziej narażonych na
działania przestępcze.
Zmierzając do ograniczenia zjawiska
uzależnień od alkoholu i środków odurza−
jących wśród młodzieży, wraz z Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zorganizowano cykl programów profilak−
tycznych, w których uczestniczyło około
1500 uczniów gimnazjów i I klas szkół śred−
nich miasta Ostrów Mazowiecka. W progra−
mie wykorzystano spektakle teatralne pod
nazwą „Impreza” i „Przerwany lot” w wy−
konaniu Teatrów Profilaktycznych z Krako−

POWIATY
− Czy możesz się nam
pochwalić swoimi osią−
gnięciami sportowymi?
− Zacznę od judo. Zają−
łem VII miejsce w 1976
roku na Mistrzostwach
Polski w kategorii senio−
rów. W strzelaniu byłem
zdecydowanie wyżej. W
latach 1998 – 1999 byłem
Mistrzem Polski z broni pneumatycznej, w la−
tach 2000/ 2001 Wicemistrzem Polski. To moje
największe osiągnięcia sportowe, ale każde za−
wody są dla mnie ważne.
− No tak, to są Twoje sukcesy sportowe.
Wiem jednak, że trenujesz młodych judo−
ków. Jak oceniasz ich szanse sportowe?
− Tak, rzeczywiście prowadzę zajęcia z mło−
dzieżą szkolną; w Dobrzykowie oraz Płocku.
Mój zawodnik w latach 86/87 zajął III miejsce
na Mistrzostwach Polski w Kielcach, dwukrot−
nie prześladował nas pech. Zawodnicy dostali
się do finałów Mistrzostw Polski, jednak z przy−
czyn niezależnych od nich, niestety musieli zre−
zygnować z udziału.
− Ale chyba nie powiedziałeś ostatniego
słowa w sporcie?
− Jako czynny zawodnik w judo, chyba tak.
Ale na pewno nie jako trener oraz jako zawod−
nik w strzelaniu. Sport strzelecki jest jednym
z takich wspaniałych sportów, które można
uprawiać praktycznie bez względu na wiek. I ja
nie mam zamiaru z niego rezygnować. Sadzę,
że osoby, które kiedykolwiek w życiu spotka−
ły się z tym sportem myślą podobnie.
− W takim razie życzę Ci sukcesów za−
równo w karierze trenerskiej jak i zawodni−
czej. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jarosław Brach

wa i Łodzi.. Kontynuacją współdziałania z
Komisją jest zasługujący na uwagę fakt, że
Ostrów Mazowiecka jest jednym z 7 miast
w Polsce, w których podjęto ideę Marka
Kotańskiego polegającą na utworzeniu Ru−
chu Czystych Serc, a zarazem szkoły wol−
nej od narkotyków przemocy i agresji.
W ramach programu „bezpieczeństwo
wspólna sprawa” opracowano i rozpropa−
gowano wśród mieszkańców oraz zamiesz−
czono w lokalnej prasie ulotki informujące
o pojawiających się zagrożeniach i sposo−
bach ich unikania, a dotyczące włamań do
samochodów, kradzieży torebek z biur, ro−
werów, włamań do obiektów sakralnych i
plebani, konieczności znakowania mienia.
Wspólnie z Powiatowym Centrum Pomo−
cy Rodzinie zorganizowano powiatową de−
batę w zakresie ograniczania przemocy.
Opracowano broszurę pod nazwą „Przewod−
nik po instytucjach”, który przekazywany
jest ofiarom przemocy podczas interwencji
w ramach „Niebieskiej Karty”.
nadkom. Teresa Wróbel
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CRIME STOPPERS
RADOM
W Radomiu od ponad czterech lat działa pio−
nierska w skali kraju inicjatywa, a mianowicie
„Crime Stoppers”. Kryptonim i idea na począt−
ku budziły wiele kontrowersji, ale zwycięsko
wytrzymały próbę czasu. Za obco brzmiącą na−
zwą (ale dzięki temu pozbawioną złych skoja−
rzeń) stoi zwykły telefon, na który mogą za−
dzwonić uczciwi mieszkańcy miasta, którzy nie
godzą się z otaczającą przemocą i niemą apro−
batą dla małych i dużych nikczemności.
W ciągu tych kilku lat Radomianie, ale nie
tylko, przekazali blisko 2.000 informacji, które
zostały wykorzystane w kilkuset postępowa−

niach karnych. Dzięki nim do właścicieli wró−
ciło blisko trzydzieści samochodów, za kratkami
wylądowało kilkudziesięciu poszukiwanych
przestępców, wszczęto ponad sto postępowań
przygotowawczych, a wszystkie informacje
uzupełniły obraz światka przestępczego. O tym
jak skutecznym narzędziem może być anoni−
mowy telefon informują również przypadki zry−
wania plakatów i nalepek z numerami telefo−
nów Crime Stoppers. Czynią to ci, przeciwko
którym telefon jest skierowany – chuligani

i przestępcy, zdający sobie przecież sprawę z te−
go, że niewiele znaczą w starciu z policją wspie−
raną prawem i szerokim poparciem społecznym.
Początki 25 lat temu w USA
Inspiratorem idei Crime Stoppers był szere−
gowy policjant Greg Mac Aleese z Albuquerque
w stanie Nowy Meksyk (USA), który obserwo−
wał pogłębiający się brak zaufania do policji,
wzrastającą przestępczość i nasilającą się apa−
tię społeczeństwa. Podstawowym problemem
była odpowiedź na pytanie: co powoduje, że
ludzie nie zgłaszają się do policji z relacją
o przestępstwie którego byli świadkami lub zna−
ją jego sprawców?
Były dwa tego powody: strach przed od−
wetem i apatyczna niechęć do angażowania
się. Strach można przezwyciężyć zapewniając
pełną i bezwzględną anonimowość, obejmującą
również zwolnienie od składania zeznań w są−
dzie. Przeciągająca się procedura sądowa,
konfrontacja z podejrzanym, wciągnięcie na−
zwiska do kartotek − to najważniejsze hamul−
ce powstrzymujące przed kontaktami
z wymiarem sprawiedliwości. Dodatkowym
bodźcem pozwalającym wyrwać świadków
z bierności i apatii okazała się legalna, publicz−
na nagroda pieniężna.
Tak oto w 1976 r. narodziła się koncepcja
programu „Crime Stoppers”.
W skład lokalnego środowiska „Crime Stop−
pers” wchodzą zazwyczaj przedstawiciele po−
licji, mediów, władz lokalnych i instytucji po−
zarządowych. Wkładem tych ludzi jest
darmowa praca, ufundowane środki
pieniężne, nagłaśnianie i wspieranie
idei swoim autorytetem. Wśród osób
wspierających inicjatywę są zazwyczaj
prezesi firm, banków, właściciele sieci
restauracji, stacji benzynowych, mena−

Uniwersalne, ponadczasowe zasady funkcjonowania policji, sfor−
mułował już w XIX wieku pierwszy szef londyńskiej Metropolian
Police, sir Robert Peel. Przewidywał, że skuteczność policji zale−
żeć będzie przede wszystkim od możliwości zdobycia i utrzyma−
nia szacunku społecznego. Szacunek taki procentuje w praktyce
uzyskaniem dobrowolnej współpracy szerokich kręgów społeczeń−
stwa w przestrzeganiu przepisów prawa i norm postępowania. Jest
to istota zapobiegania i wykrywania, ale jak to uzyskać w praktyce?
Pomysły sprzed 150 lat są aktualne do dziś: akceptację spo−
łeczną uzyskiwać należy nie poprzez przypodobanie się obywa−
telom, lecz przez stałą, bezstronną służbę prawu, w całkowitej
niezależności od polityki, niewartościowania osób pod względem
ich przynależności, statusu społecznego i majątkowego, a ze spo−
łeczeństwem należy utrzymywać stały kontakt zgodnie z zasadą,
że policja jest jego częścią, a wspólnym wrogiem jest świat prze−
stępczy. Wszystkie policje świata pamiętają o tych proroczych sło−
wach, ale również każdy obywatel pamiętać musi, że jego bezpieczeń−
stwo zależy od aktywności jego samego i jego sąsiadów. Zadaniem
policji w prewencji jest pokazywanie najskuteczniejszych form ak−
tywności, organizowanie obywateli wokół pewnych środowisk i idei,
które pomogą działać wspólnie i jednomyślnie. Takim przed−
sięwzięciem jest właśnie “Crime Stoppers”. (tk)

6

dżerowie firm oraz osoby darzone dużym sza−
cunkiem.
Polskie realia
Teoria jest dobra, ale jak wcielić te zasady
w Polsce, gdzie już słowo „współpraca” koja−
rzy się jak najgorzej. Atmosferę ostracyzmu
i nagany moralnej dla wszystkich którzy chcie−
liby pomóc organom ścigania wytwarzają lu−
dzie przesiąknięci nienawiścią do niebieskiego
munduru, a front ten jednoczy szerokie spek−
trum społeczne, począwszy od przestępców

i ich adwokatów, a kończąc na niektórych wpły−
wowych osobach.
Dlatego zdecydowanie i bezkompromiso−
wość Komendanta Wojewódzkiego Policji nad−
insp. Zdzisława Marcinkowskiego, który na
konferencji prasowej w sierpniu 1997 roku po−
wiedział dziennikarzom: „Będziemy przekony−
wać do poufnego i anonimowego informowa−
nia policji, a za dobre informacje będziemy pła−
cić”, uchroniły radomski Crime Stoppers przed
niepowodzeniem. Coś, co w zachodniej kultu−
rze uchodzi za cnotę obywatelską, w Polsce jest
określane jako bycie konfidentem, i swego ro−
dzaju szokiem było wówczas tak otwarte sta−
wianie sprawy. „To
nowość i ewenement
w skali kraju” − pisała
wówczas Ga−
zeta Wybor−
cza w artyku−
le pod tytułem
„Donos oby−
watelski”.
„Płatni infor−
matorzy poli−
cji”, „Policja chce płacić” – to tylko niektóre
z tytułów prasowych; można je przeczytać na
stronie internetowej CS Radom. Zdecydowa−
nie Komendanta Wojewódzkiego kilka miesię−
cy później uchroniło również przed fiaskiem
osławionego radomskiego „Małolata”.
Teraz, po ponad czterech latach, możemy
z podniesionym czołem otwarcie powiedzieć:
ryzyko bycia pionierem opłaciło się, stereoty−
py powoli odchodzą (ku niezadowoleniu wcze−
śniej wspomnianego frontu antypolicyjnego),
społeczeństwo przerażone wzmagającą się falą
przemocy chce pomagać Policji, ale obywatele
muszą mieć pewność, że nie spotkają ich re−
presje ze strony przestępców z jednej i skrupu−
latnego wymiaru sprawiedliwości z drugiej stro−
ny. Naszą inicjatywę podjęły później inne mia−
sta, m.in. Słupsk, Rzeszów, Płock, Tychy i pod
zmienionymi nazwami inne miasta.
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Przedsięwzięcia
Crime Stoppers to także potężne narzędzie
public relations. Wśród przedsięwzięć podej−
mowanych przez Zespół Prasowy w celu utrwa−
lenia w pamięci mieszkańców Radomia nume−
ru telefonu i zasad CS zorganizowany został
w sierpniu 2000 w Muzeum Wsi Radomskiej
Festyn Rodzinny, w którym wzięło czynny
udział prawie 6.000 ludzi. Festyn bardzo do−
brze przyjęty przez mieszkańców Radomia
i przez media, a swoją premierę miał tam wów−
czas inny program obywatelski – „Czujny Są−
siad”. W ramach promocji wydrukowane zo−
stały w wielotysięcznych nakładach plakaty,
kalendarze, wizytówki, nalepki, ulotki, magnesy
na lodówkę, dwukrotnie też Telekomunikacja
wydawała karty telefoniczne upamiętniające
radomska inicjatywę.
W marcu 1998 uruchomiony został serwer
internetowy (jako pierwszy tego typu w Pol−
sce), który natychmiast stał się szeroko znaną
platformą wymiany myśli. Odwiedzający, a by−
ło ich do tej pory blisko 100.000, mogą tam wy−
powiedzieć się na temat wymiaru sprawiedli−
wości, zapoznać się z ideą, przeczytać kilka−
dziesiąt artykułów z gazet na temat naszego CS
(również
te
z 1997 roku),
zobaczyć i oce−
nić narzędzia
promocyjne pro−
gramu Crime
Stoppers. Admi−
nistratorzy Wir−
tualnej Polski,
najważniejszego
w naszym kraju
portalu inerneto−
wego, docenili
trud autora stron
CS Radom, nadając im prestiżowy tytuł „Hit”.
W 1998 roku Rzecznik Prasowy został zapro−
szony do uczestnictwa w międzynarodowej
konferencji Crime Stoppers International w sta−
nie Wyoming w USA, co zaowocowało mię−
dzy innymi wpisaniem Radomia jako miasta po−
dejmującego tę inicjatywę z numerem 1083 na
świecie.
Na temat Crime Stoppers napisano również
dwie prace magisterskie, a bez wątpienia pro−
gram ten i numer telefonu wpisały się bardzo
mocno w świadomość Radomian. Idea jest
żywa i ciągle otwarta, i choć jest tylko niewiel−
kim elementem systemu bezpieczeństwa, to jed−
nak bardzo ważnym. Bez zaufania społeczne−
go i informacji płynących różnymi kanałami
(w tym i przez anonimowy telefon) nie ma sku−
tecznej Policji. Ci którzy uważają inaczej albo
nie znają istoty rzeczy, albo mają złe intencje.
Tadeusz Kaczmarek
Autor jest absolwentem
Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego, komisarzem Policji
i Rzecznikiem Prasowym KWP
od 1994 roku.
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Wobec pojawiają−
cych się problemów
interpretacyjnych do−
tyczących odpowie−
dzialności policjan−
tów w sytuacji spowodowania przez nich wy−
padku drogowego w czasie kierowania pojaz−
dem prywatnym poza służbą, czyli przestęp−
stwa nieumyślnego ściganego z oskarżenia
publicznego, w sytuacji gdy policjant nie znaj−
dował się pod wpływem alkoholu oraz wyni−
kających z tego tytułu konsekwencji dla spraw−
cy, przedstawiam poniżej wykładnię obowią−
zujących w tym zakresie przepisów.
Zgodnie z zapisem art. 132 ustawy o Poli−
cji funkcjonariusz Policji za popełnienie prze−
stępstwa lub wykroczenia ponosi odpowie−
dzialność dyscyplinarną niezależnie od odpo−
wiedzialności karnej, a przełożony właściwy
w sprawach dyscyplinarnych ma obowiązek
wszczęcia takiego postępowania. Po wszczę−
ciu postępowania możliwe jest zawieszenie po−
licjanta w czynnościach służbowych, zgodnie
z art. 39 ust. 2 i 3 cyt. ustawy o Policji, który
określa, że jest to możliwe w przypadku gdy
nastąpiło wszczęcie postępowania karnego
przeciwko policjantowi w sprawie o przestęp−
stwo nieumyślnie ścigane z oskarżenia publicz−
nego lub jeśli zawieszenie jest celowe ze
względu na dobro postępowania lub dobro

służby. Decyzja w tej sprawie zależy od oceny
przełożonych. W takim przypadku konsekwen−
cją może być ograniczenie uposażenia poli−
cjanta do wysokości 50%. Ograniczenie to
może wiązać się z możliwością przedłużenia
okresu zawieszenia w czynnościach do czasu
zakończenia postępowania karnego. Należy
mieć jednocześnie na uwadze, że decyzję o za−
wieszeniu policjanta w czynnościach służbo−
wych przysługuje prawo wniesienia w termi−
nie 7 dni od dnia doręczenia decyzji odwoła−
nia do wyższego przełożonego drogą służbo−
wą.
W opisywanym przypadku postępowanie
dyscyplinarne powinno zostać zawieszone do
czasu zakończenia postępowania karnego, bo−
wiem nie sposób uznać, że spowodowanie
wypadku drogowego jest jednocześnie naru−
szeniem dyscypliny służbowej. Zgodnie z obo−
wiązującym stanem prawnym, zakończenie
postępowania dyscyplinarnego wiąże się z
wydaniem orzeczenia. W przypadku wydania
orzeczenia innego niż uznanie za niewinnego,
orzeczenie takie może różnie skutkować na
przebieg służby oraz na wysokość świadczeń
dla policjanta.
W przypadku:
1. popełnienia przez policjanta przestępstwa
stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem
sądu
cd. na str. 8

POLICJANT ZA KIEROWNICĄ...
Jak dawać przykład innym radzi:
Naczelnik WRD mł.insp. Ryszard Zieliński
Zmiany w Prawie o Ruchu Drogowym

Ogółem dokonano około 300 zmian w 73
artykułach , na istniejące 152.
Dodano 37 artykułów i jest ich obecnie
186.
Jest to trzynasta nowelizacja prd.
Zmiany dotyczą między innymi następu−
jących spraw :
Wyjeżdżanie z drogi żwirowej lub tłu−
czeniowej.
Art. 2 pkt 2 prd.
Pojęcie drogo twardej zostało zmienione
przez usunięcie słów „żwirowej lub tłuczenio−
wej”. Wskutek tego te drogi przeszły do kate−
gorii dróg gruntowych. Połączenie takich dróg
z drogami twardymi nie stanowią skrzyżowa−
nia. Wyjeżdżający z takiej drogi gruntowej
na jezdnię jest włączającym się do ruchu.
Zmiana pasa ruchu − Art. 22 ust. 4 prd.
W zapisie Art. 22 ust. 4 prd. Usunięto zwrot
„poza skrzyżowaniem”.
Przepis ten obecnie stanowi „Kierujący po−
jazdem zmieniając zajmowany pas ruchu jest

obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdo−
wi jadącemu po pasie ruchu, na który zamie−
rza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu
na ten pas z prawej strony. Wprowadzono jed−
nakową zasadę ustępowania pierwszeństwa
przez kierującego pojazdem zmieniającym pas
ruchu , zarówno na skrzyżowaniu, w tym na
skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, jak i poza
nimi.
Przewóz dzieci lub młodzieży − Art. 2 pkt
41e, Art. 18a i Art. 57a prd.
Dzieci mogą być przewożone normalnymi
pojazdami , na których umieszczono tablicz−
kę z symbolem „dzieci” – Art. 57 ust. 1 do 3
prd; lub autokarami szkolnymi , popularnie
zwanymi „gimbusami” – Art. 2 pkt 41a , Art.
18a i Art. 57 prd.
Pojazd przewożący zorganizowaną grupę
dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat ( nor−
malny pojazd ), oznacza się z przodu i tyłu
kwadratowymi tabliczkami barwy żółtej
z symbolem barwy dzieci czerwonej.
cd. na str. 8
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2. naruszenia przez policjanta dyscypliny
służbowej w czasie służby lub podczas wyko−
nywania zadań albo czynności służbowych, je−
żeli w prowadzonym postępowaniu dyscypli−
narnym został uznany za winnego zarzucanych
mu czynów może to skutkować obniżeniem
nagrody rocznej od 20 do 50%, przy czym de−
cyzja o wysokości obniżenia zależy od decy−
zji przełożonego w sprawach osobowych.
W omawianym przypadku zakończenie po−
stępowania wymierzeniem kary dyscyplinar−
nej za spowodowanie wypadku nie powinno
wpływać na wysokość nagrody rocznej, ponie−
waż czyn ten nie ma żadnego związku ze służ−
bą. Należy jednak mieć na względzie, że o po−
pełnieniu przestępstwa sąd orzeka wyrokiem,
nakazem karnym lub wyjątkowo postanowie−
niem o warunkowym umorzeniu postępowa−
nia karnego. Wydanie jednego z tych orzeczeń,
niezależnie od rodzaju wymierzonej przez sąd
kary skutkuje obligatoryjnym obniżeniem czę−
ści nagrody rocznej. Dodać należy, że wymie−
rzenie kary dyscyplinarnej może skutkować
także obniżeniem dodatku służbowego, jed−
nakże dotyczy to przypadków gdy czyn miał
miejsce w czasie pełnienia służby lub podczas
wykonywania czynności służbowych. Jeżeli
sprawa o spowodowanie nieumyślnego wypad−
ku drogowego zakończy się skazującym pra−
womocnym wyrokiem sądowym, policjant
może być zwolniony ze służby na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o Policji, jednak
przełożony, którym tutaj jest właściwy komen−
dant wojewódzki może wyrazić zgodę na po−
zostawienie policjanta w służbie. Należy rów−
nież wskazać konsekwencje finansowe wyro−
ku skazującego. W przypadku wydania wyro−
ku skazującego w stosunku do policjanta, któ−
ry był zawieszony w czynnościach służbo−
wych, traci on prawo do zwrotu zawieszonej
części uposażenia bez względu na to, czy po−
zostanie w służbie, czy też nie. Jeżeli właści−
wy komendant wojewódzki nie wyrazi zgody
na pozostawienie w służbie, policjant zostaje
zwolniony z jednoczesna utratą prawa do na−
leżności pieniężnych związanych ze zwolnie−
niem ze służby a określonych w art. 114 ust. 1
ustawy o Policji, tj. odprawy, ekwiwalentu za
niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i do−
datkowe, zwrot kosztów przejazdu policjanta
i jego rodziny.
Na koniec zaznaczyć należy, że policjanto−
wi od orzeczeń dyscyplinarnych przysługuje
droga odwoławcza do wyższego przełożone−
go, a także po uzyskaniu decyzji ostatecznej
prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu
Administracyjnego, zgodnie z zapisem art. 139
ust. 3 ustawy o Policji.
mgr Leszek Kobylski
Radca Prawny
KWP z/s w Radomiu
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W warunkach niedostatecznej widoczno−
ści tablice powinny być oświetlone, chyba że
są wykonane z materiału odblaskowego.
Kierujący tym pojazdem jest obowiązany
włączyć światła awaryjne podczas wsiadania
lub wysiadania dzieci lub młodzieży.
Kierujący pojazdem, omijając ww. pojazd
jest obowiązany w czasie wsiadania lub wy−
siadania dzieci lub młodzieży zachować
szczególną ostrożność w czasie potrzeby za−
trzymania się.
Autokarem szkolnym jest autobus barwy
pomarańczowej , oznaczony z przodu i z tyłu
prostokątnymi tablicami barwy białej; z napi−
sami barwy czerwonej „autobus szkolny”.
Jeżeli kierowca tego autobusu poda sygnał
zatrzymania przy pomocy tablicy barwy żó−
łtej, ze znakiem „STOP” kierowcy innych po−
jazdów muszą się zatrzymać.
Włączenie świateł awaryjnych w „gimbu−
sie” oznacza, że z tego pojazdu wysiadają lub
wsiadają dzieci i należy zachować szczególną
ostrożność przy przejeżdżaniu obok niego.
Jeżeli kierowca autobusu szkolnego sygna−
lizuje zamiar włączenia się do ruchu, kierow−
ca innego pojazdu powinien zwolnić, a gdy
jest to konieczne, zatrzymać się , aby ułatwić
mu ten zamiar.
Używanie telefonów komórkowych pod−
czas jazdy
Art. 45 ust. 2 pkt 1 prd.
Zabronione jest korzystanie z telefonów
przez kierującego wymagających trzymania
słuchawki lub mikrofonu w ręku.
Usuwanie pojazdów
Art. 50a prd.
Pojazdy usunięte z drogi ze względu na
brak tablic rejestracyjnych albo stan wskazu−
jący, że nie jest używany musi zostać odebra−
ny przez właściciela lub inną osobę upraw−
nioną w terminie 6 miesięcy od dnia jego usu−
nięcia. Jeżeli usunięty pojazd nie zostanie ode−
brany po 6− ciu miesiącach lub gdy nie można
ustalić uprawnionej do odbioru osoby , zosta−
je przejęty z mocy ustawy na własność gminy
albo skarbu państwa.
Świadectwo oryginalności
Art. 72 ust. 1 pkt 7 prd.
Wprowadzony został nowy dokument nie−
zbędny do zarejestrowania pojazdu – świadec−
two oryginalności – od dnia 1 stycznia 2003
roku.
Świadectwa te będą wydawane przez

przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą związaną z ruchem drogowym.
Taka działalność zostanie objęta zezwoleniem.
Pojazd będzie uznany za oryginalny w rozu−
mieniu przepisów, o ile :
− składa się z części wytworzonych lub
zmontowanych przez producenta
− składa się z innych części, których legal−
ne nabycie potwierdzają dokumenty, z tego
obowiązku zwolnieni są posiadacze pojazdów
zarejestrowanych po raz pierwszy przed 1
stycznia 2003 roku
− cechy identyfikacyjne pojazdu ( numery
VIN, silnika, itp.) zostały nabite w legalny spo−
sób
W przypadku gdy pojazd nie przejdzie po−
zytywnego badania , świadectwo nie zostanie
wydane , o fakcie stwierdzenia nieprawidło−
wości powiadomiona zostanie Policja.
Świadectwa kwalifikacji
Świadectwa kwalifikacji powinni posiadać
(kierowcy wykonujący transport drogowy):
− kierowcy pojazdu samochodowego prze−
znaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób,
którym wykonywana jest działalność gospo−
darcza w zakresie przewozu osób – Art. 115a
ust. 1 prd,
− kierowcy pojazdu samochodowego lub
zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie ca−
łkowitej przekraczającej 7,5t , którym wyko−
nywana jest działalność gospodarcza w zakre−
sie przewozu rzeczy – Art. 115a ust. 1 prd.
− kierowcy pojazdu uprzywilejowanego −
Art. 115d ust. 1 prd.
− kierowcy pojazdu przewożącego materiał
niebezpieczny − Art. 115d ust. 1 prd.
− kierujący tramwajami − Art. 115d ust. 2
prd.
Badanie kontrolne kierowców posiada−
jących świadectwa kwalifikacji
Art. 115a ust. 2 prd.
Kierowcy posiadający świadectwa kwali−
fikacji podlegają kontrolnym badaniom lekar−
skim i psychologicznym.
Badanie lekarskie jest przeprowadzane
przed wydaniem pierwszego świadectwa kwa−
lifikacji, a następnie w wieku do 55 lat – co 5
lat i w wieku powyżej 55 lat – corocznie .
Badanie psychologiczne przeprowadza się
przed wydaniem pierwszego świadectwa kwa−
lifikacji i następnie w ciągu roku od ukoń−
czenia 55 lat.

KOMUNIKAT
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Rado−
miu poszukuje policjantów do pracy w Zespole zwalczającym przestępczość w sieci INTERNET.
Wymagania: wykształcenie wyższe, biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność wyko−
rzystywania programów hakerskich, niekonwencjonalny i twórczy sposób myślenia.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Naczelnikiem Wydziału pod nr tel. miejski: (0...48)
345 – 39 – 81, MSW: 727 – 39 – 81.

Wigilia w Olszynce
W dniach 18 – 19. 12.2001r. w Ośrodku Wy−
poczynkowym Olszynka odbył się Zarząd Woje−
wódzki NSZZP woj. mazowieckiego. Zarząd miał
uroczysty akcent, ponieważ została zorganizowa−
na wigilia, w której udział wzięli: Komendant Wo−
jewódzki Policji − nadinsp. Zdzisław Marcinkow−
ski i jego Zastępcy, Kapelan Wojewódzki Policji
− ks. Stanisław Pindera, Kapelan Miejski Policji −
ks. Mirosław Dragiel, Wiceprezydent Radomia,
przedstawicielka OPZZ w Radomiu, Starosta Po−
wiatu Białobrzeskiego − Andrzej Wiśniewski.
Było to bardzo miłe integracyjne spotkanie po−
nieważ tak mało jest okazji do spotkań przedsta−
wicieli związku ze stroną słuzbową. Takie spo−
tkania są bardzo ważne dla obydwu stron i owo−
cujące na przyszłość. Połamanie się opłatkiem
i lampka szampana wprowadziły uroczysty, świą−
teczny nastrój, a nawzajem składane sobie zycze−
nia tchnęły serdecznością. Drugi dzień Zarządu
był dniem roboczym. Między innymi Zarząd za−
twierdził podjęte przez Prezydium Zarządu Wo−
jewódzkiego NSZZP woj. mazowieckiego uchwa−
ły, w tym m.in. uchwałę nr 23/01 tj.:
UCHWAŁA Nr 23/01
Prezydium ZW NSZZ P woj. mazowieckiego
w Radomiu , postanowiło wyróżnić za działalność
związkową, kwotą po 1500 złotych na działalność
statutową n/w ZT NSZZP woj. mazowieckiego,
nie prowadzące działalności gospodarczej: Mińsk
Mazowiecki, Łochów, SPPP w Radomiu, Żuro−
min, Wyszków, Ciechanów, II KP w Radomiu,
Łosice, Gostynin, Przysucha, Garwolin.

Policjanci z przodującej jednostki na Mazow−
szu, jaką niewątpliwie jest KMP w Ostrołęce li−
czyli na premie świąteczne, które miały być wy−
płacone z zablokowanych przez Pana środków pie−
niężnych. Należy wspomnieć, że pensje policjan−
tów nie są adekwatne do wnoszonych nakładów
pracy i poświęceń niejednokrotnie kosztem rodzi−
ny, by społeczeństwo mogło czuć się bezpiecznie.
Nasza jednostka posiada największe zadłuże−
nie finansowe na Mazowszu i teraz jeszcze nam
zabrano 70.706 zł. Policjanci oszczędzają dosłow−
nie na wszystkim, powoduje to wiele bólu i wy−
rzeczeń przez policjantów. Nasze rodziny są wie−
lodzietne i w większości jesteśmy jedynymi ży−
wicielami rodziny, żyjącej na krawędzi nędzy
i ubóstwa. Nasze dzieci nie marzą o łyżwach, tyl−
ko o ciepłych butach na zimę, które w tej sytuacji
zostały im zabrane przez Pana, Panie Wojewodo.
Bardzo liczymy na zmianę Pana decyzji, co po−
zwoli zwiększyć zablokowaną nam sumę środ−
ków pieniężnych. Niech ten symboliczny karp
świąteczny na naszych wigilijnych stołach, będzie
dla Pana Wojewody symbolem uznania dla na−
szej ciężkiej pracy, oraz poświęcenia niejedno−
krotnie zdrowia i życia dla Naszej Ojczyzny.
Z poważaniem
Jacek Kantorowski
przewodniczący ZT NSZZP w Ostrołęce
Zdzisław Załęgowski
I wiceprzewodniczący ZT NSZZP w Ostrołęce
***
Płock, dn. 11.12.2002r.
My policjanci Komendy Miejskiej Policji
w Płocku wyrażamy wielkie niezadowolenie, a
jednocześnie ubolewanie z powodu wydania
przez Pana decyzji w sprawie zablokowania nam
środków finansowych na bieżącą działalność na−
szej Komendy.
Mieliśmy nadzieję otrzymania z tych zablo−
kowanych środków pieniężnych premii świątecz−
nych w kwocie po 150 zł brutto na etat. Należy
dodać, że pensje policjantów daleko odbiegają od
wnoszonych nakładów pracy i poświęceń, by spo−
łeczeństwo w naszym regionie mogło czuć się
bezpiecznie. W Komendzie naszej oszczędzamy
na wszystkich płaszczyznach wydatków finanso−
wych (radiowozach, telefonach, energii elektrycz−
nej itp.). Oszczędność ta powoduje wiele wyrze−
czeń przez policjantów. Dlatego uważamy, że cho−
ciażby tak mała kwota premii świątecznych sym−
bolizowałaby uznanie dla naszej pracy.
Mamy nadzieję, że Pan Wojewoda zmieni swo−
ją decyzję i zwiększy zablokowaną nam sumę
środków pieniężnych wprowadzając w ten spo−
sób radosny akcent Świąt Bożego Narodzenia
w rodzinach policyjnych. Dodaję, że rodziny po−
licyjne są wielodzietne, a większość z nich żyje
na skraju nędzy.
Mając na uwadze powyższe oczekujemy po−
mocy od Pana.
Stanisław Kominek Przewodniczący ZT
NSZZP w Płocku
***
Radom, dn. 12.12.2001r.
My policjanci Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu wyrażamy wielkie zaniepokojenie i
ubolewanie z powodu wydania przez Pana decy−
zji w sprawie zablokowania nam środków finan−
sowych na bieżącą działalność naszej jednostki.

NSZZP

NSZZP

NSZZP
W

związku z zablokowaniem na po
czątku grudnia 2001r. środków fi
nansowych na bieżącą działalność
Policji Mazowieckiej Zarząd Wojewódzki NSZZP
woj. mazowieckiego oraz Zarządy Terenowe skie−
rowały do Wojewody Mazowieckiego Leszka Mi−
zielińskiego pisma o treści:
***
Radom, dn.12.12.2002r.
Pan Wojewoda Mazowiecki
Leszek Mizieliński
Z wielkim żalem i rozgoryczeniem Policjanci
Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu
oraz całego garnizonu mazowieckiego, przyjęli
Pana decyzję o zablokowaniu środków finanso−
wych na bieżącą działalność naszej Komendy. Li−
czyliśmy na te pieniądze ponieważ pozwoliłyby one
godnie spędzić Święta Bożego Narodzenia. Za trud
i narażanie życia grupy zawodowej, w której pra−
wie 40% rodzin żyje poniżej minimum socjalne−
go, nie jest to chyba wygórowane oczekiwanie.
Odblokowanie przez Pana tych środków, bę−
dzie gestem pomocy dla policjantów, gestem przy−
jętym z wdzięcznością.
Z poważaniem
Andrzej Trawczyński wiceprzewodniczący ZW
NSZZP woj. mazowieckiego
***
Ostrołęka 12.12.2001r.
Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Ostro−
łęce wyrażają ogromne niezadowolenie i głęboki
żal z powodu zablokowania przez Pana naszych
środków finansowych na kontynuację wegetacji
naszej Komendy.

NSZZP
Mieliśmy nadzieję, że otrzymamy przed Świę−
tami Bożego Narodzenia premię pieniężną, która
w znaczny sposób podreperowałaby budżet ro−
dzin policyjnych żyjących często na granicy ubó−
stwa, a niejednokrotnie na skraju nędzy.
Zaznaczamy, że pensje policyjne w znacznej
mierze odbiegają od wnoszonych przez policjan−
tów poświęceń i nakładów pracy, aby społeczeń−
stwo miasta Radomia i powiatu radomskiego mo−
gło czuć się bezpiecznie.
Nadmieniamy, że we wszystkich naszych jednost−
kach wdrożony jest system oszczędzania środków fi−
nansowych w każdej dziedzinie naszej działalności
np. przez ograniczenie rozmów telefonicznych,
oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz pa−
liwa do radiowozów przez racjonalne ich wykorzy−
stanie. Niektóre z tych oszczędności wprowadzają
utrudnienia do i tak niełatwych warunków służby.
Mamy nadzieję, że zmieni Pan decyzję i uru−
chomi zablokowane środki finansowe dla Komen−
dy Miejskiej Policji w Radomiu w tym szczegól−
nym okresie przedświątecznym, zyskując
wdzięczność policjantów i ich rodzin wprowadza−
jąc w ten sposób radosny akcent Świat Bożego
Narodzenia do ich domów.
asp. sztab. Krzysztof Krogulec Przewodniczą−
cy ZT NSZZP przy KMP w Radomiu
***
Reakcja Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj.
mazowieckiego i Zarządów Terenowych sowo−
dowały, że środki zostały odblokowane dzięki cze−
mu Komendant Wojewódzki Policji i Komendanci
Powiatowi mogli wypłacić policjantom nagrody
świąteczne, które choć w niewielkiej wysokości
pozwoliły policjantom załatać mizerne budżety,
a komendanci mogli pospłacać zaległe zobowią−
zania finansowe.
***
Warszawa, dn. 28.12.2001r.
Pan Andrzej Trawczyński I Wiceprzewodni−
czący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. ma−
zowieckiego
Odpowiadając na pismo z dnia 12 grudnia
2001r. w sprawie odblokowania środków Wydział
Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie−
go w Warszawie uprzejmie informuje, że decyzją
Wojewody mazowieckiego z dnia 18 i 19 grudnia
2001r. zostały odblokowane środki dla Komendy
Wojewódzkiej Policji w wielkości 642.990 zł.
Jednocześnie informujemy, że decyzja blokują−
ca wydatki Komendy Wojewódzkiej Policji w Ra−
domiu wynikała z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 października 2001r. w sprawie blokowa−
nia niektórych wydatków w budżecie państwa na
rok 2001, na podstawie którego wstrzymano prze−
kazywania środków dla województwa mazowiec−
kiego w kwocie 79.805 tys. zł.
inż. Henryk Śmietana
Dyrektor Wydziału Finansowego
***
Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. mazowieckie−
go w imieniu wszystkich policjantów województwa
mazowieckiego serdecznie dziękuje Panu Wojewo−
dzie Mazowieckiemu Leszkowi Mizielińskiemu za
tak miły, serdeczny gest na koniec roku 2001, rów−
nocześnie składa Panu Wojewodzie jak najserdecz−
niejsze życzenia zdrowia oraz dalszej pomyślności
w sprawowaniu swej odpowiedzialnej funkcji.
Przygotowała: Anna Walczak

NSZZP
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Mundur na wieszaku

Do poprzedniego artykułu chciałbym dodać,
że w zasadzie wahadłówki można podzielić na
trzy grupy:
−
wahadłówki standardowe
−
wahadłówki do trollingu
−
wahadłówki antyzaczepowe

Zaczął się nowy rok i nowe nadzieje na
przyszłość, również te wędkarskie. Próbkę tego
dają trociarze szalejący nad górskimi rzekami
na Pomorzu. Nie jestem zwolennikiem węd−
kowania zimą ponieważ uważam, że rybom też
należy czasem odpuścić. Podziwiam jednak
tych facetów stojących nad Parsętą czy Słupią
w śniegu po kolana przy trzaskającym mrozie
lub, gdy zima ciepła – chlapiących się w błot−
ku nad wodą w oczekiwaniu na uderzenie
w przynętę. Dla tego jednego uderzenia goto−
wi są tuż po północy zostawić samą żonę na
balu sylwestrowym i gnać na wybrzeże by jak
najszybciej z kijem w dłoni znaleźć się nad
wodą. Rozumiem, że wędkarstwo winno być
w pewnym sensie sposobem na życie, ale żeby
aż tak (...).
Pozdrawiam tych wszystkich, którzy pomi−
mo swoich dwudziestu czy osiemdziesięciu lat
nie zgnuśnieli i wrażliwi na uroki przyrody go−
towi są z wędką wyrwać się w plener, by po−
oddychać zielonym chłodem. W 2002r. życzę
tym wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo
zdrowia, spokoju i taaakiej ryby.

Wahadłówki standardowe to wszystkie bla−
chy, którymi można wykonywać sensowne rzu−
ty, a zatem wystarczająco ciężkie uzbrojone
zwykle w jedną kotwiczkę. Wahadłówki trol−
lingowe są zdecydowanie lżejsze od standar−
du, na tyle że nie można nimi wykonywać od−
powiednio długich rzutów. Warunkiem udane−
go holu takiej wahadłówki jest dobranie od−
powiedniej prędkości przepływu łodzi. Waha−
dłówki antyzaczepowe zwane są często łyż−
kami lub z amerykańskiego spunami (spoon).
Spoony wykonywane są z plastiku (zwykle) i
pokrywane lakierem (często metalizowanym).
Od przodu posiadają kółko do wiązania żyłki,
natomiast z przeciwnej strony zagięty do dołu
hak stały. Bardzo często hak ten zabezpieczo−
ny jest wąsami antyzaczepowymi. Nawiasem
mówiąc wąsy takie stosuje się również w przy−
padku wahadłówek standardowych. Zdania
mistrzów są podzielone w przypadku stosowa−
nia antyzaczepów w spoon−ach. Anglosasi ge−
neralnie są za, natomiast nasi „z wyżyn” (przy−
najmniej niektórzy z nich) sądzą, że wąsy ta−
kie uniemożliwiają lub znacznie utrudniają za−
cięcie ryby – zwykle szczupaka. Prawda, jak
zwykle, leży pewnie po środku. Pewnym jest,
że dzięki wąsom traci się mniej przynęt na za−

WIERSZ MIESIĄCA
Mł. asp. Wiesław Maliszewski, o czym
już pisaliśmy w jednym z wcześniejszych
numerów, jest laureatem nagrody głównej
Komendanta Wojewódzkiego Policji „Nie−
bieskie Pióro 2000”. Ma już znaczny doro−
bek literacki, w tym książkowy. Jego wier−
sze skłaniają do głębokiej refleksji. pełni
służbę w KP w Łochowie (KPP Węgrów), a
mieszka w miejscowo−
ści Sadoleś.

tonią co syci
spragniony krajobraz
w tobie przynoszę pełne jabłek noce
len czasu gniotę
na wzloty i krzyże.
Nie patrz tak we mnie
dłonie mam sklepane
ciężarem marzeń co ostygły w sobie.
Czy wrócę kiedyś
tam gdzie drzwi otwarłem
i sercem piłem każdą myśl
i mowę?
mł. asp. Wiesław Maliszewski

czepach jakimi będą głównie łodygi roślinno−
ści zanurzonej i wynurzonej. Twierdzenie, że
wąsy utrudniają zacięcie jest według mnie bez
pokrycia ponieważ szczupak po pochwyceniu
ofiary zaciska mocno szczęki, a zatem jeśli
wąsy nie są wykonane z pręta zbrojeniowego
do betonu, a kotwiczka ma odpowiedni roz−
miar (dotyczy to również haka) – nie powinno
być problemów. Warto spróbować i myślę, że
każdy sam wyciągnie odpowiednie wnioski.
Przechodzimy do następnej grupy przynęt
sztucznych jakimi są obrotówki (wirówki)
zwane również błystkami obrotowymi. Błyst−
kę obrotową stanowi: oś obrotówki czyli drut
zakończony pętelką do wiązania żyłki. Na osi
umieszczone jest obracające się strzemiączko
z przytwierdzonym skrzydełkiem. To ten ele−
ment odgrywa główna rolę w pracy obrotów−
ki. Dalej nanizany na drut jest korpus o różnej
wadze, później umieszczony jest zwykle ko−
ralik i drut kończy się drugą pętelką służącą
do przyczepienia kotwiczki. Obrotówki znane
są doskonale każdemu spinningiście. Produ−
kuje się je w różnych wielkościach i wadze.
Skrzydełka obrotówek również różnią się mię−
dzy sobą wielkością, kształtem i kolorystyką.
Zanim omówię zastosowanie obrotówek pra−
gnę nadmienić, że głównym warunkiem sto−
sowania obrotówek jest ich nienaganna praca
strzemiączka ze skrzydełkiem. Skrzydełko
winno wirować już przy stosunkowo wolnym
prowadzeniu przynęty. (cdn)
Ze względu na warunki pogodowe, chyba
jeszcze nie na ryby?
Stalker
nia – mimo, że to tylko dwuchodówka. Wy−
starczy podać tylko jaki będzie pierwszy ruch
białych, aby niezależnie od obrony czarnych
dać im w drugim posunięciu mata. Zapewniam,
że zadanie ma rozwiązanie. Ciekawe jak so−
bie z nim poradzą nasi Czytelnicy – szachi−
ści?
Mat w 2 pos.

GRAMY W SZACHY

ZA PLECAMI
Chciałbym usiąść przy tobie
przykucnąć o chwilę
zeschłym natchnieniem zaszeleścić w sobie
kłos pióra podjąć
napić się bezmiaru
ugłaskać drzewa po burzy
rozmyte.
W tobie nasączam
te płótna bandaże
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W zadaniu z numeru za grudzień 2001 na−
szego „Głosu” – pozycja: Białe – Kh1, Hg4,
Gf5 i Sh4, Czarne – Kf1, We3, Wd2, Gd1, Ge1,
piony: d3, f2 i f3 zabrakło podpisu: Mat w 6
pos. Przepraszamy. Z tego powodu na rozwią−
zania tego ciekawego zadania oczekujemy do
końca lutego 2002r.
W tym numerze prezentujemy bardzo cie−
kawe zadanie P. R. Bąka z miejscowości Ry−
dułtowy – zamieszczone w ub. roku w „Sza−
chiście”. Jego rozwiązanie wymaga gruntow−
nej analizy pozycji i jest trudne do rozwiąza−

Wszystkim Czytelnikom „Policyjnego Gło−
su Mazowsza” życzę wszelkiej pomyślności
i szczęścia w 2002 roku.
mł. insp. Marian Frąk

Mundur na wieszaku

TO JEST KINO!
Nie wiem czemu dziś
Ulica jakby bardziej szara,
Zniknął ten co grał,
A przecież tak się bardzo starał...
Każdy, kto choć raz przysłuchał się bliżej sło−
wom którejś z piosenek Budki Suflera zauwa−
żył, że nie ma tam przypadkowości podykto−
wanej rytmem melodii, czy rymu. To obraz i
odczucie dyktują warunki słowom, które indy−
widualnie dobrane i oprawione w pełną ekspre−
sji muzykę nadają piosenkom Budki “to coś”,
czego nie mają utwory innych wykonawców.
To właśnie klimat utworów Budki sprawia, że
stają się przebojami, nie z dnia na dzień, ale po
latach i na długo. W polskiej kulturze na za−
wsze pozostaną “Martwe morze”, “Sen o doli−
nie”, “Jest taki samotny dom”...
Lubelska grupa wydała łącznie kilkadziesiąt
płyt − wśród nich wiele składanek, koncertów,
różnych “The best of..”, niecodziennym wydaw−
nictwem była podsumowująca twórczość anto−
logia z dziesięcioma krążkami CD, ale moim
zdaniem najlepszą ich płytą i być może najlep−
szą polską płytą z muzyką pop jest “Akustycz−
nie” z 1998 roku.
Jest to koncert − ale szczególny, ze starannie
dobraną publicznością, akompaniującą orkiestrą
symfoniczną i żeńskim chórkiem, zagrany je−
den jedyny raz w Studiu TV Kraków, bez dub−
bingu z taśmy i powtórek. Najwyższy profesjo−
nalizm, niepowtarzalny klimat gitar akustycz−
nych i jedyny taki głos wokalisty.
Najważniejszy jest jednak ciąg logiczny tek−
stów utworów wybranych z kilku płyt (począw−
szy od “Cień wielkiej góry” z 1975 roku). Ci,
którzy znają piosenki Budki zauważą, że do−
piero zagrane razem “Ratujmy co się da” i “W
niewielu słowach” utworzyły całość. Odnosi się
również wrażenie, że poprzednie, oryginalne
wykonania piosenek zawartych na “Akustycz−
nie” były niepełne, wręcz “bez duszy”.
Niepowtarzalność tego wydarzenia muzycz−
nego podkreśla okładka CD, będąca metalowym
pudełkiem; nie da się jej postawić w szeregu z
innymi płytami.
Ale to nie koniec – nagrany wówczas kon−
cert został wydany na pierwszej polskiej płycie
DVD (nr NAV 001), która zawiera również
wywiad z zespołem, teledysk “Martwe morze”
i wymuszone przez publiczność na “bis” prze−
bojowe “Takie tango”, które nie znalazło się na
płycie CD. Brakuje trochę pełnego, sześcioka−
nałowego dźwięku AC−3 lub dts, ale pamiętaj−
my, że to była wówczas
pionierska rejestracja.
Polecam gorąco, ale
pamiętajmy, że ten kon−
cert trzeba wysłuchać
uważnie od początku do
końca wiele razy, najlepiej
w samochodzie.
Tadeusz Kaczmarek

CZŁOWIEK, KTÓREGO NIE BYŁO
Nagroda dla Joela Coena za najlepszą re−
żyserię na 54 Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Cannes’2001
OBSADA: Billy Bob Thornton, Frances Mc
Dormand, Michael Badalucco, Adam Alexi−Mal−
le, James Gandolfini
REALIZATORZY:
Reżyseria: Joel Coen
Scenariusz: Joel Coen, Ethan Coen
Zdjęcia: Roger Deakins
Muzyka: Carter Burwell
Czas trwania: 115 minut, film czarno/ biały
1949 rok. Ed Crane (Billy Bob Thorton) jest
niezbyt rozgarniętym, mało gadatliwym fryzje−
rem w małym miasteczku Santa Rosa gdzieś w
północnej Kalifornii. Jego żona Doris (Frances
McDormand), pracuje w sklepie wielobranżo−
wym, na co dzień preferując towarzystwo swo−
jego szefa, Dużego Dave’a (James Gandolfini).
Fryzjer Ed nie jest zadowolony ze swojego do−
tychczasowego życia. Któregoś dnia do zakładu
fryzjerskiego trafia Creighton Tolliver. Kiedy Ed
go strzyże, Tolliver opowiada o swoim marze−
niu. Chciałby założyć sieć pralni chemicznych,
ale brakuje mu na to pieniędzy. Na początek trze−
ba jakieś dziesięć tysięcy dolarów... Ed decydu−
je się zdobyć te pieniądze, postanawia szantażo−
wać kochanka swojej żony – Dużego Dave’a.
Między obu mężczyznami dochodzi do sprzecz−
ki, która kończy się tragicznie: Ed – fryzjer za−
bija Dużego Dave’a.
Ale za morderstwo aresztowana zostaje...żo−
na fryzjera Eda − Doris! Ed próbuje przyznać się
do zbrodni, ale w jego winę nie wierzy nawet
adwokat jego żony, Fred. Wersję Eda mógłby po−
twierdzić jego były klient − Craighton Tolliver,
jednak Tolliver gdzieś zniknął. Zbliża się czas
procesu Doris, jednak do sprawy nie dochodzi.
Żona Eda popełnia samobójstwo. Zrozpaczony
Ed nie bardzo potrafi sobie z tym wszystkim
poradzić. Nie pomaga nawet informacja, że Do−
ris w chwili śmierci była w trzecim miesiącu cią−
ży i że było to prawdopodobnie dziecko Dużego
Dave’a. Dochodzi do wypadku samochodowe−
go. W szpitalu Ed zostaje aresztowany za... mor−
derstwo Craightona Tollivera. Ciało Tollivera
znaleziono zmasakrowane w utopionym samo−
chodzie... Ed zostaje osądzony i skazany. W wię−
zieniu spisuje swoje wspomnienia. Kiedy koń−
czy, przychodzą po niego strażnicy. Egzekucja
nastąpi na krześle elektrycznym.
KONKURS NOWOROCZNY !!!
Na przywitanie Nowego 2002 Roku mamy dla
wszystkich naszych czytelników niespodziankę –
konkurs, w którym do wygrania są przepiękne ka−
lendarze z fotosami z filmu „Wiedźmin”. Aby zdo−
być jeden z nich należy odpowiedzieć na pytanie:
Kto napisał muzykę do filmu „Wiedźmin”?. Film
ten opisywaliśmyw jednym z naszych poprzednich
numerów, toteż nie powinno być kłopotów z od−
powiedzią. Prawidłowe odpowiedzi prosimy jak
najszybciej przesyłać na kartkach pocztowych lub
faksem pod nr (0...48) 345 27 15. NAGRODY
CZEKAJĄ!!!

NIEŚMIERTELNY
− ostatnia rozgrywka
Reżyseria: Douglas Aarniokoski
Obsada: Christopher Lambert, Adrian Paul
Najbardziej dynamiczna i tajemnicza część
popularnej opowieści o Nieśmiertelnym, który
na przestrzeni wieków walczy z mrocznymi si−
łami zła. Tym razem Con−
nor musi stawić czoła gru−
pie zbuntowanych nie−
smiertelnych, którzy dys−
ponując niezwykłą mocą,
postanawiają przejąć wła−
dze nad światem. Connor
wie, że sam nie da im rady,
wzywa więc na pomoc
swego przyjaciela sprzed
stuleci.

VISION NOWOŚCI WIDEO I DVD

Budka Suflera
Akustycznie

Film również na płycie DVD

MARKIZ DE SADE
Reżyseria: Benoit Jacquot
Dramatyczna i zmysłowa opowieść o marki−
zie de Sade, jednej z najbardziej kontrowersyj−
nych postaci w historii obyczajowości. Francja,
rok 1794. Na gilotynie spa−
dają, jedna po drugiej, gło−
wy wszystkich osób uznawa−
nych za zagrożenie dla Wiel−
kiej Rewolucji Francuskiej.
Markiz de Sade, francuski
arystokrata, znany z rozwią−
złego trybu życia, zostaje
uwięziony w miejscu od−
osobnienia dla wrogów re−
wolucji. Nawet tu, czując na
ramieniu oddech śmierci, Sade potrafi znaleźć
obiekt erotycznych eksperymentów. Staje się nim
młoda, niewinna arystokratka.
Film również na płycie DVD

ZIEMIA OBIECANA
− nowa wersja
Reżyseria: Andrzej Wajda
Obsada: Daniel Olbrychski, Wojciech
Pszoniak, Andrzej Seweryn
Nowa wersja jednego z największych arcydzieł
w historii polskiej kinematografii. Film Andrzeja
Wajdy zdobywcy Oscara za
całokształt twórczości. An−
drzej Wajda przemontował i
skrócił swój film, nadając mu
nowy, jeszcze atrakcyjniej−
szy kształt. Dzięki wysiłkom
wybitnych specjalistów ob−
raz i dźwięk zyskały znako−
mitą jakość. Epicka opo−
wieść o trzech przyjaciołach,
którzy postanawiają założyć
fabrykę w IXI wiecznej Łodzi. Karol, Moryc i
Maks dzięki podstępowi zdobywają kapitał i za−
czynają realizację swoich marzeń. Jednak skom−
plikowane relacje panujące w świecie ówczesnych
fabrykantów, a także niebezpieczny romans Karo−
la mogą przekreślić wizjonerskie plany.

DYSTRYBUTOREM FILMU JEST VISION !!!
Przygotowała: Agnieszka Gołąbek
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Pochodzę z Radomia i chociaż mieszkam te−
raz w innym miejscu kraju, to jednak miasto to
jest mi nadal bliskie. Jeśli chodzi o waszą akcję
Crime Stoppers to uważam, że jest to strzał w
dziesiątkę. A jeśli chodzi o zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa, to jestem za tym by stosować
wszelkiego rodzaju dozwolone prawem środki ka−
rania.
Kk − Świdnica
Uważam, że wasza strona pełni ważną rolę. Z
pewnością ułatwia pracę policji, która nie ma
dzisiaj łatwego zadania. A tak na marginesie, to
nawet oprawa graficzna przyciąga.
Cyberman − Warszawa
Myślę, że takich stron powinno być jak naj−
więcej i ich adresy powinny być umieszczane
w gazetach ... W tej chwili jest to najlepsze źró−
dło przekazu informacji w INTERNECIE
[MaReNiO]

Należy dać większe uprawnienia policji −
wzorem New Yorku. Przeczekać szum obroń−
ców niby uciśnionych przestępców, a efekty będą
natychmiastowe.
ZERO TOLERANCJI.
Dionizy Jedliczka − Warszawa
Co tu dużo pisać. Kiedyś w prywatnym gro−
nie jeden ze znanych mi adwokatów wypowie−
dział się bez ogródek: o złodzieja trzeba dbać, z
niego będą żyły moje wnuki. Ciekawe czy tak
samo myśli jego żona, która jest sędzią. Myślę,
że w sumie niewielu ludziom w Polsce zależy
aby był porządek. W mętnej wodzie można wię−
cej ukraść dla siebie. Im więcej pospolitych zło−
dziejaszków i bandziorków, tym łatwiej okraść
Skarb Państwa np. na podatkach lub przekrę−
tach. Crime Stoppers tu nie pomoże, przejrzyj−
cie na oczy.
Xyz Warszawa

Żyjemy w wieku, w którym każdy zarzut staje się obrazą osobistą,
dlatego iż ludzie się adorują jak bogi albo nienawidzą jak diabły
Cyprian Kamil Norwid

W NIEWIELU SŁOWACH
Nie wiem czemu świt
tak nagle zbudził to co spało.
W miękkim kocu snu
zagłuszył to co jeszcze grało.

Głos codzienności jest już we mnie
znów w ramiona głowę schowam.
Dotyk nadziei,
czy potrafię dzisiaj zacząć żyć od nowa.

Nie wiem czemu czas
zawraca drogi z tamtych krain.
Dotyk ciepłych warg
karze odrzucić mi z oddali.

Za parę lat, kiedy dojrzę Twoją twarz.
Za parę lat, sercu wskażesz dobry szlak.
Za górą co, jest wołaniem, śmiechem, łzą.
Odnajdę pejzaż, który nigdy nas od siebie nie oddali.

Głos codzienności jest już we mnie
znów w ramiona głowę chowam.
Dotyk nadziei,
czy potrafię dzisiaj zacząć żyć od nowa.

Nie wiem czemu noc
nie dłuży oczu gdy już spały.
W wielkim kocu snu
ujrzały to co widzieć chciały.

Nie wiem czemu dziś
ulica jakby bardziej szara.
Zniknął ten co grał,
a przecież tak się bardzo starał.

Nie wiem czemu czas
nie spycha mnie do tamtych krain.
Dotyk ciepłych warg
karze odwrócić się z oddali.

Nie wiem czemu jest
na tym ekranie tylu ludzi.
Kto z nich coś już wie,
a kto dopiero się obudził.

Głos codzienności jest już we mnie
znów w ramiona głowę chowam.
Dotyk nadziei,
czy potrafię jutro zacząć żyć od nowa...
K. Cugowski/T. Zaliszewski
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W tym miesiącu w naszej rubryce rozma−
itości – z różnych miejsc i różnych autorów.
Aktualności skargowe:
„Zwracam się do Pana, ponieważ nie mam
się do kogo zwrócić. (...) Do pisma dołączam
kserokopię obdukcji... (...) oraz dostarczę pacz−
kę – kapcie przerąbane siekiera na moim podwór−
ku, mnie takie są nie potrzebne a Panu mogą się
przydać...” (Ze skargi do Komendanta Woje−
wódzkiego Policji z/s w Radomiu. Do skargi
autentycznie dołączono kapcie).
Ogłoszenia i odpowiedzi:
Kupię odważny budzik lub tolerancyjnego
szefa. Robert.
***
Na życzenie interesantów dokonujemy rze−
czy niemożliwych, ale w sprawie cudów radzi−
my zwrócić się do najbliższej parafii. Policja.
(Z ogłoszeń z „KaPPusiu” żyrardowskim)
***
Krzysztofowi: Awans na komendanta nie
zwalnia, Kolego, od spełniania obowiązków
małżeńskich. W wypadkach ekstremalnych po−
może komisariat.
***
Joli: Proszę oleżanki, otrzymanie premii nie
upoważnia do wchodzenia do szefa po godzinach
pracy, ani nie będzie w przyszłości podstawą do
otrzymania dodatku emerytalnego. (Z odpowie−
dzi w „KaPPusiu” żyrardowskim)
mł. insp. Marian Frąk

FRASZKI
PRIORYTET
Bezpieczeństwo? Któż w to wnika?!
Najważniejsza statystyka!
OSZCZĘDNOŚCI
Rząd nam nie dał,
Wójt też nie da...
Znów w komendach
stara bieda!
mł. asp. Wiesław Maliszewski
KP w Łochowie
STARA PRAWDA
Póki pałka skóry
dokładnie nie złoi
− dopóty policjanta
drań się nie boi.
RADOMIANIE ŁĄCZCIE SIĘ
Drzemie w radomianach
przeogromna siła
− Warszawę do Radomia
też by przyłączyła!
mł. insp. Marian Frąk

