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Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji
„To był najlepszy okres
w moim zawodowym
życiu” − rozmowa
z nadinsp. Zdzisławem
Marcinkowskim Ko−
mendantem Wojewódzkim
Policji z/s w Radomiu
KPP Płońsk
Policjant w todze część 3
Inspektorat z ludzką
twarzą
− czyli raport z działalności
Inspektoratu KWP
z/s w Radomiu za 2001 r.
Narada roczna
w Olszynce
Zmiany w prawie o ruchu
drogowym − ciąg dalszy
Dzieci o Policji
Konkurs filmowy
rozstrzygnięty
Sting
Przypomnijmy, że wszystkie wydane dotąd numery Policyjnego
Głosu Mazowsza są dostępne na stronach internetowych mazo−
wieckiej KWP, pod adresem www.radom.top.pl/policja

PRZECZYTAJ NATYCHMIAST!!!
Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie. Nakład 1200 egzemplarzy.

Pismo zostało wydrukowane
dzięki pomocy Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP
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AKTUALNOŚCI
Radom, ul. Wałowa, 08.02.2002r. godz.
20:45 – Policjanci SPPP Radom zatrzymali
dwóch sprawców w wieku 21 i 33 lata, którzy
mieli przy sobie torby wypełnione czujnikami,
lampami i przewodami elektrycznymi. Jak usta−
lili policjanci zatrzymani są sprawcami co naj−
mniej 10 włamań do domków letniskowych na
terenie Pracowniczych Ogródków Działkowych
Relax. Zatrzymanych osadzono w PIZ.
Trojanów – Żabianka, pow. Garwolin,
07.02.2002r. godz. 9:10 – Policjanci KP za−
trzymali w bezpośrednim pościgu dwóch spraw−
ców w wieku 22 i 27 lat, którzy przy użyciu
przedmiotu przypominającego broń palną usi−
łowali dokonać rozboju na kierowcy Poloneza.
Zamierzonego celu nie osiągnęli ze względu na
zdecydowany opór pokrzywdzonego. Zatrzyma−
nych osadzono w PIZ. Dalsze postępowanie
w sprawie prowadzi KPP Garwolin.
Chlewiska – Budki, pow. Szydłowiec,
06.02.2002r. – Podczas gaszenia pożaru domu
ujawniono nadpalone i skrępowane zwłoki sa−
motnie mieszkającego 67−letniego mężczyzny.
Na zwłokach ujawniono ponadto ślady przypa−
lania gazem propan−butan z butli gazowej. Miesz−
kanie zostało całkowicie splądrowane. Trwają in−
tensywne czynności zmierzające do ustalenia
i zatrzymania sprawców. Postępowanie prowa−
dzi KPP Szydłowiec.
Siedlce, 06.02.2002r. godz. 14:00 – Policjanci
KMP Siedlce zatrzymali dwóch sprawców w wie−
ku 18 i 24 lata, którzy grożąc pobiciem zażądali
od trzech nieletnich chłopców wydania pienię−
dzy i telefonów komórkowych. Sprawcy zostali
osadzeni w PIZ.
Radom, ul. Giserska 05.02.2002r. godz. 1:15
– Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 15−
letniego sprawcę, który wraz z innym nieustalo−
nym sprawcą włamał się do warsztatu samocho−
dowego i usiłował ukraść komputer, wiertarkę
oraz odtwarzacze samochodowe. Skradzione
mienie odzyskano.
Radom, ul. Czachowskiego 03.02.2002r.
godz. 22:40 – Policjanci KWP z/s w Radomiu
zatrzymali czterech sprawców w wieku 22 – 23
lata, którzy po wyłamaniu okna dostali się do
wnętrza prywatnego mieszkania i zniszczyli jego
wyposażenie powodując straty około 1500 zł.
Bandyci pobili także znajdującego się w miesz−
kaniu 23−letniego mężczyznę. Zatrzymanych osa−
dzono w PIZ., a dalsze postępowanie w sprawie
prowadzi 1 KP w Radomiu.
Świercze, pow. Pułtusk 04.02.2002r. – Nie−
znani sprawcy doprowadzili do stanu bez−
bronności mężczyznę, a następnie ukradli mu
portfel z pieniędzmi oraz dokumenty. Po−
wiadomieni o zdarzeniu policjanci z Rewiru
Dzielnicowych Świercze natychmiast podjęli
działania, które doprowadziły do zatrzymania obu
sprawców (29 i 40 lat, zam. Świercze). Dalsze
postępowanie w sprawie prowadzi KPP Pułtusk.
Potworów, 02.02.2002r. godz. 16:00 – Trzej
nieznani sprawcy pobili 24−letniego mieszkańca
Potworowa, a następnie wywieźli go do Biało−
brzegów, gdzie go pozostawili i ukradli samo−
chód Vw Golf, pieniądze i dokumenty. Godzinę
później, ok. 17:15 – policjanci KPP Grójec za−
trzymali w pościgu skradziony samochód, któ−
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rym poruszali się dwaj sprawcy w wieku 21 i 24
lata. Zatrzymanych osadzono w PIZ. Postępo−
wanie w sprawie prowadzi KPP Przysucha.
Stoczek − Lipki Stare, 03.02.2002r. godz. 3:00
– Policjanci KPP Węgrów zatrzymali dwóch spraw−
ców w wieku 26 i 29 lat, którzy weszli przez otwarte
drzwi do prywatnego domu, w którym pobili wła−
ścicielkę. Bandyci żądali od pokrzywdzonej wy−
dania posiadanych w domu pieniędzy, a ostatecz−
nie zabrali znalezione 35 złotych i uciekli. Pokrzyw−
dzona kobieta z obrażeniami ciała została przewie−
ziona do szpitala. Zatrzymanych osadzono w PIZ.
Płock, ul. Otolińska, 28.01.2002r. – Dwaj
sprawcy pobili mieszkańca Płocka i zabrali mu
posiadane przy sobie pieniądze. Poszkodowany
w wyniku pobicia doznał złamania nosa i został
przewieziony do szpitala. Powiadomieni o zda−
rzeniu policjanci zatrzymali obu sprawców, któ−
rymi okazali się dwaj 24−letni mieszkańcy Płoc−
ka. Obaj trafili do aresztu.
Płock, ul. Dworcowa, 25.01.2002r. − Nie−
znani sprawcy po otwarciu zamka w samochodzie
Opel Kadet weszli do jego wnętrza, z którego
ukradli lusterko. Ponadto w tym samym miejscu
usiłowali włamać się do samochodów Ford i Mit−
shubishi, co jednak im się nie udało ponieważ
zostali zatrzymani przez policjantów KMP Płock.
Trzej zatrzymani mieszkańcy Płocka i okolic w
wieku 20 – 28 lat trafili do PIZ. Policjanci odzy−
skali także skradzione lusterko i zabezpieczyli
samochód, którym poruszali się zatrzymani.
Żyrardów, ul. Mireckiego, 22.01.2002 r.,
godz. 19:20 − Policjanci KPP zatrzymali na go−
rącym uczynku kradzieży torebki z dokumentami
i artykułami spożywczymi trzech sprawców tej
kradzieży. Byli nimi mieszkańcy Żyrardowa w
wieku 15−17 lat.
Radom, ul. Skaryszewska, 22.01.2002r. –
Policjanci 3 KP w Radomiu podczas przeszukania
pomieszczeń należących do 31−letniego mieszkańca
Radomia ujawnili i zabezpieczyli garnitury pocho−
dzące z włamania do garażu, które miało miejsca
w listopadzie ubiegłego roku. Właściciela pomiesz−
czeń zatrzymano i osadzono w PIZ.
Małkinia Górna, 21.01.2002r. godz. 23:00
– Policjanci z KP Małkinia zatrzymali dwóch
sprawców w wieku 25 i 15 lat, podejrzanych
o dokonanie w styczniu br. rozboju na 83−letnim
mężczyźnie. Sprawcy grożąc poszkodowanemu
zabójstwem oraz używając przemocy ukradli mu
kilkaset złotych. Zatrzymani zostali osadzeni od−
powiednio w PIZ i Zespole Opiekuńczo−Wycho−
wawczym w Ostrołęce. Dalsze postępowanie w
sprawie prowadzi KPP Ostrów Mazowiecka.
Radom, ul. Kościuszki, 17.01.2002r. godz.
13:20 – Policjanci 1 KP w Radomiu zatrzymali
61−letniego mężczyznę, który ukradł torbę z kil−
kudziesięcoma zegarkami elektronicznymi war−
tości ok. 300 zł. Część zegarków odzyskano.
Płock 16.01.2002r. godz. 7:40 – Policjanci
KMP Płock zatrzymali 39−letniego mężczyznę,
który korzystając z nieobecności właścicielki sa−
mochodu Cinquecento, która zostawiła samochód
otwarty z kluczykami w stacyjce, uprowadził
znajdujących się w samochodzie dwóch 13−let−
nich chłopców. Uprowadzone dzieci w wyniku
zdarzenia nie odniosły żadnych obrażeń, nato−
miast przy sprawcy porwania znaleziono pisto−

let hukowy, pojemnik z gazem, paralizator i inne
przedmioty mające związek z przestępstwem.
Sprawcę osadzono w PIZ.
Radom 15.01.2002r. godz. 20:00 – Policjan−
ci KMP zatrzymali 23−letniego mężczyznę, po−
szukiwanego listem gończym przez Prokuraturę
Rejonową w Radomiu. Mężczyzna ten jest po−
dejrzany o pobicie ze skutkiem śmiertelnym męż−
czyzny w lipcu 2001r. oraz o usiłowanie zabój−
stwa 1 stycznia br. kobiety i mężczyzny w Ra−
domiu przy ul. Sandomierskiej.
Siedlce, 15.01.2002 − Policjanci z Komendy
Miejskiej Policji w Siedlcach wkroczyli do pry−
watnego mieszkania w bloku, w centrum mia−
sta. Podczas przeszukania policjanci znaleźli i
zabezpieczyli broń palną długą z zamontowanym
tłumikiem, pistolet gazowy przerobiony na broń
ostrą, czarną kominiarkę i rękawice. Ponadto po−
licjanci znaleźli w mieszkaniu około 200 gra−
mów marihuany, częściowo podzielonej na por−
cje, wagę elektroniczną i ok. 200 sztuk plasty−
kowych torebek.
Na miejscu zatrzymano dwudziestotrzylet−
niego mężczyznę, dobrze znanego policji. Za−
trzymany był obserwowany od dłuższego cza−
su. Jego zatrzymanie i przeszukanie mieszkania
nastąpiło w momencie, kiedy policjanci mieli
pewność, że uda się udowodnić mu przestępczą
działalność.
(tk)(ag)(pch)
Radom, 23.01.2002 − Policjanci z KMP w Ra−
domiu podczas przeszukania mieszkania przy ul.
Ogrodniczej ujawnili linię technologiczną do pro−
dukcji środków odurzających. Zabezpieczono
urządzenia, środki chemiczne, gotowe półproduk−
ty oraz sprzęt do regenerowania kart telefonicz−
nych i fałszowania dokumentów. Podejrzanymi
o dokonywanie m.in. przestępstw produkcji nar−
kotyków i fałszerstw są dwaj bracia studiujący
w Poznaniu, jeden informatykę, a drugi elektro−
technikę, przy czym starszy z nich w liceum zdo−
bywał laury na olimpiadach chemicznych.

foto: Bartek Syta
Bracia ulokowali wytwórnie amfetaminy na
piętrze ich rodzinnego domu i tam właśnie poli−
cjanci znaleźli 60 gramów gotowej amfetaminy,
zregenerowane karty telefoniczne, pirackie płyty
CD−Rom, druki legitymacji studenckich
i uczniowskich oraz zatrzymali trzy przebywają−
ce tam osoby z ich rodziny. Nazajutrz młodszy
z braci został zatrzymany i decyzją sądu areszto−
wany na 2 miesiące. W tej chwili starszy z braci
przestępców jest poszukiwany.
(ag)

AKTUALNOŚCI

To był najlepszy okres w moim zawodowym życiu
− rozmowa z Komendantem Wojewódzkim Policji z/s w Radomiu
− Panie Generale często Pan powtarzał,
że prędzej czy później trzeba z każdego sta−
nowiska odejść.
− W mazowieckiej KWP zostało jeszcze
dużo do zrobienia. Chciałem m.in. dokończyć
kilka inwestycji, a mianowicie: dostosować do
współczesnych wymagań laboratorium krymi−
nalistyki, dokończyć remont budynku KWP i
zamknąć dwie najpoważniejsze inwestycje w
Przasnyszu i Garwolinie. Uporządkowania
wymaga również sprawa siedziby komendy w
Płońsku. Na stanowiskach kierowniczych się
bywa i zawsze trzeba liczyć się z odejściem.
Zmiany w Komendzie Głównej Policji spo−
wodowały, że i moje plany uległy zmianie, a
z wyzwaniami o których wspomniałem będzie
się musiał zmierzyć mój następca.
− W Radomiu Pan Komendant pracuje
już od 5 lat.
− Nie ukrywam, że przybywałem do tego
miasta w stresie. Miałem dużo obaw czy uda
mi się sprostać niełatwemu zadaniu jakim było
odnalezienie się w radomskiej komendzie.
Obecnie z satysfakcją mogę stwierdzić, że te
5 lat to najlepszy okres w moim zawodowym
życiu. Udało mi się stworzyć profesjonalny ze−
spół ludzi, którzy uczestniczyli później w two−
rzeniu mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej.
Nie było przypadkowych awansów, chociaż
zdarzały się błędy, ale generalnie nie zawio−

dłem się na ludziach. Nawiasem mówiąc do−
bierać sobie pracowników łatwiej komuś z ze−
wnątrz, w oderwaniu od lokalnych układów i

znajomości. Ta metoda się sprawdziła i pro−
centuje w tutejszej KWP. Za równie ważne
osiągnięcie uważam zmianę relacji pomiędzy
społeczeństwem a Policją w Radomiu, na któ−
rym ciążyły wypadki z 1976 roku. Obecnie
uważnie wsłuchujemy się w oczekiwania oby−
wateli tego miasta, dzięki czemu mieszkańcy
Radomia darzą nas coraz większym zaufaniem.
Śmiało można powiedzieć, że w świadomości
tutejszych mieszkańców dawna formacja mi−
licji odeszła w niepamięć.

Koniec napadów na TIR−y
W grudniu 2001r. prokuratura
przekazała akty oskarżenia
w śledztwach prowadzonych
przeciwko bandytom napadają−
cym na TIR−y.

W związku z nasilającymi się napadami na
transporty drogowe na terenie Mazowsza i
województw ościennych Komendant Woje−
wódzki powołał grupę zadaniową ds. napadów
drogowych, która działa w strukturach wydzia−
łu Dochodzeniowo − Śledczego KWP z/s w Ra−
domiu. Napady drogowe zaczęły stawać się po−
ważnym problemem już w 1998r. kiedy zano−
towaliśmy na drogach Mazowsza 68 napadów
(196 w całym kraju). Napady te koncentrowa−
ły się na trasach nr 7, nr 2 i nr 717 (Socha−
czew, Żyrardów, Grójec). W 1999r. zanotowa−
liśmy już 79 napadów, w 2000r. 87, ale w
2001r. już tylko 52 napady.
Łącznie w prowadzonych przez policjantów
z grupy ds. napadów drogowych śledztwach
wykryto sprawców 84 napadów i 45 kradzie−
ży samochodów ciężarowych. Łącznie 139
przestępcom przedstawiono 842 zarzuty, m.in.:
o udział w zorganizowanych grupach przestęp−

czych, paserstwo, nielegalne posiadanie bro−
ni, fałszerstwa dokumentów i posiadanie nar−
kotyków. 51 z nich przebywa w aresztach.
Przestępcy ci dokonywali wcześniej napa−
dów na terenie województw: mazowieckiego
łódzkiego, wielkopolskiego, warmińsko−ma−
zurskiego, pomorskiego, lubelskiego i dolno−
śląskiego. W związku z tym w 2001 roku spa−
dła również ilość napadów drogowych w ca−
łym kraju, z 239 do 138.
Przypomnijmy niektóre z realizacji:
Wrzesień 2000 − Policjanci zatrzymują 17
bandytów, a wśród nich 4 Białorusinów. Pod−
czas prze−
szukań
znalezio−
no m.in.
mundur
celników
i policyj−
ne i radio−
stacje
działające
na policyjnej częstotliwości.
Grudzień 2000 − Policjanci zatrzymują

− Jakie są plany Pana Generała na przy−
szłość?
− Związałem się z tym miastem, razem z
żoną mamy tu mieszkanie i zamierzam tu po−
zostać. Nie wykluczone, że będę kandydować
do tutejszego samorządu. Chciałbym brać
czynny udział w pracach Rady Miasta. Na
pewno w Komisji Bezpieczeństwa, nie wyklu−
czone, że w kilku innych. Moje długoletnie do−
świadczenie na pewno będzie tam przydatne.
Radom ma duże szanse rozwojowe, są tu tere−
ny, obiekty i ośrodki akademickie, nie bez zna−
czenia jest bliskość Warszawy − tylko 100 ki−
lometrów. Nie zgadzam się z określeniem, że
Radom to miasto upadłe. Ta nieprawdziwa
opinia, bezmyślnie przez niektórych powiela−
na, krzywdzi to miasto i jego mieszkańców.
Ale dla inwestorów ogromne znaczenie ma
również poziom bezpieczeństwa na danym te−
renie. I tylko działające razem samorząd i Po−
licja mogą na tym polu osiągać sukcesy.
− Czego powinniśmy życzyć Panu Ko−
mendantowi w tym momencie?
− Na pewno zdrowia, bo wszystko inne
przecież osiągnąłem. W mojej ukochanej in−
stytucji − Policji, miałem możliwość pracy na
wszystkich stanowiskach, czego ukoronowa−
niem było otrzymanie szlifów generalskich.
Natomiast pracownikom garnizonu mazowiec−
kiego życzę przede wszystkim poczucia stabi−
lizacji i dziękuję za ogromny wkład pracy wło−
żony w rozwój tej komendy. Życzę Wam tak−
że dużo pomyślności i szefa pod rozkazami
którego będzie Wam się dobrze pracowało.
Tadeusz Kaczmarek

kolejne 7 osób, wśród nich dwóch właścicieli
gospodarstwa w miejscowości Pniewy (pow.
Grójec), na terenie którego znajdowała się zło−
dziejska dziupla. Była to również baza bandy−
tów.
Styczeń 2001 − Kolejne zatrzymania. Tym
razem policjanci zatrzymują właściciela hur−
towni w Warszawie, w której legalizowano
towary pochodzące z napadów. Zatrzymany
przestępca był także właścicielem agencji cel−
nej, a do jego grupy należało 17 osób.
Luty 2001 − Policjanci zatrzymują sześciu
mężczyzn z Warszawy, Wyszkowa i Wołomi−
na − to trzon gangu, który dokonał ok. 12 na−
padów. Trzech gangsterów jest wciąż poszu−
kiwanych.
Marzec 2001 − Zatrzymano pięć osób za−
mieszanych w napady i we wprowadzanie do
obrotu towarowego zrabowanych przedmio−
tów, w tym hurtowników prowadzących jako−
by legalne interesy.
Wrzesień 2001 − Podczas przeszukania ma−
gazynów chłodniczych w Lesznowoli (pow.
Piaseczno) policjanci odkryli znaczne ilości to−
warów AGD i RTV z napadów oraz prawie
kompletną linię technologiczną do produkcji
papierosów.
kom. Tadeusz Kaczmarek
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CHARAKTERYSTYKA
POWIATU
Powiat płoński leży w pó−
łnocnej części województwa
mazowieckiego. Mia−
sto Płońsk położone
jest na rozwidleniu
międzynarodowych
tras Nr 7 Warszawa –
Gdańsk i Nr 10 War−
szawa – Bydgoszcz –
Szczecin, w odległości
68 km na północny
wschód od Warszawy,
nad rzeką Płonką. W
skład powiatu wchodzi
12 gmin, w tym dwie miejskie: Płońsk,
gdzie znajduje się siedziba Komendy
Powiatowej Policji i Raciąż oraz gmi−
ny wiejskie: Baboszewo, Czerwińsk, Dzierząż−
nia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk,
Raciąż, Sochocin i Załuski.
Powiat płoński zajmuje powierzchnię 1384
kilometrów kwadratowych, z czego około 96%
zajmują obszary wiejskie i na którym zamiesz−
kuje około 92 tys. mieszkańców. Średnia gę−
stość zaludnienia wynosi 66 osób na kilometr
kwadratowy. Mimo, że około 79% ogólnej po−
wierzchni stanowią tereny wiejskie i powiat
mógłby być uważany za typowo rolniczy to
13% ogólnej powierzchni zajmują lasy. Na te−
renie powiatu na wysokim prawym brzegu Wi−
sły poprzecinanym wieloma jarami, pośród zie−
leni drzew i krzewów, leży malowniczo poło−
żona jedna z najstarszych, nie tylko na Ma−

zowszu, gmina i miejscowość Czerwińsk. Po−
czątki Czerwińska sięgają najdawniejszych
dziejów narodu i państwa polskiego. Najstar−
sze wzmianki o Czerwińsku pochodzą z roku
1065. Na wzgórzu, w niewielkiej odległości
od Wisły pośród starych rozłożystych lip

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
ul. Wolności 6
tel. (023) 662 22 87, 662 20 07
Komendant Powiatowy Policji
podinsp. Dariusz Sady
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
podinsp. Zbigniew Dalgiewicz
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i kasztanów królują nad całym krajobrazem
dwie smukłe wieże kościoła i obszerna bryła
zabudowań klasztornych. Bryła kościoła ro−
mańskiego i jego układ niewiele odbiega od
stanu pierwotnego. Od 1923r. klasztor i kościół
przekazany został
Zgromadzeniu
Salezjańskiemu,
które jest gospo−
darzem i opieku−
nem obiektów do
dnia dzisiejszego.
Następnym
miastem i gminą
w powiecie płoń−
skim, które zasłu−
guje na uwagę
jest Nowe Miasto
położone nad rze−
ką Soną, lewym dopływem Wkry. Znajduje się
tu zalew na rzece Sonie. Cisza spokój, świeże
powietrze nad nieskażoną rzeką Soną i zale−
wem – to wspaniałe atuty do
rozwoju turystyki i rekre−
acji, jak również do rozwo−
ju handlu i usług przyja−
znych środowisku.
MIASTO PŁOŃSK
Płońsk – miasto północ−
nego Mazowsza, położone
na rozwidleniu szlaków ko−
munikacyjnych tj. trasy nr 7
i 10, w odległości 68 km na
północny wschód od War−
szawy,
nad rzeką Płonką. Miasto
zajmuje obszar 11,4 km kwa−
dratowych, liczy prawie 23
tys. mieszkańców. Prawa
miejskie Płońsk otrzymał
w 1400 roku
KOMENDA
POWIATOWA POLICJI
W PŁOŃSKU
Siedziba Komendy mie−
ści się przy ul. Wolności 6. Jednostką kieruje
Komendant Powiatowy Policji podinsp. Da−
riusz Sady wraz z I Zastępcą mł. insp. Zbignie−
wem Dalgiewiczem. Obecnie w Komendzie
Powiatowej (w tym 8 Rewirów Dzielnicowych)

i Komisariacie
Policji w Racią−
żu zatrudnio−
nych jest 152 po−
licjantów oraz
25 pracowników
cywilnych.
ZAGROŻENIE
PRZESTĘPCZOŚCIĄ
W okresie 2001r. na terenie powiatu płoń−
skiego stwierdzono 2507 przestępstw, nato−
miast w okresie 2000r. – 2053. Nastąpił za−
tem wzrost przestępczości o 22,1%, ale jed−
nocześnie zanotowano wzrost ogólnej wykry−
walności sprawców przestępstw, w 2001r. –
61,9%, a w 2000r. − 54,2% (wzrost o 7,7%).
PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE
W 2001 ROKU

* Ustalenie i zatrzymanie sprawców napa−
du rabunkowego na samotnie mieszkającą 56−
letnią kobietę w miejscowości Sarnowo Nowe
gmina Dzierzążnia. Wobec trzech sprawców
sąd zastosował środek zapobiegawczy w po−
staci tymczasowego aresztowania.
* Ustalono i zatrzymano sprawców kradzie−
ży z włamaniami do garaży i samochodów do−
konanych na terenie Płońska i Czerwińska,
którym udowodniono 24 przestępstwa. Wobec
trzech sprawców sąd zastosował środek zapo−
biegawczy w postaci tymczasowego areszto−
wania.
* Ustalono i zatrzymano sprawcę nielegal−
nej rozlewni alkoholu w miejscowości Stra−
chowo gmina Płońsk. zabezpieczono sprzęt
służący do rozlewu alkoholu oraz gotowy al−
kohol w ilości 250 litrów. Zabezpieczono tak−
że samochód Vw Transporter przystosowany
do przemytu spirytusu przez granicę.
mł. insp. Zbigniew Dalgiewicz
I Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Płońsku

POWIATY

Powyższe było wynikiem realizacji przyję−
tych kierunków strategicznych. Zanotowano
spadki w niektórych dokuczliwych katego−
riach przestępstw kryminalnych, a wśród nich
znalazły się m.in.: kradzież z włamaniem, kra−
dzież samochodu czy rozbój.
Rok 2002 będzie rokiem trudnym dla Po−
licji. Ze względu na trudności budżetowe Po−

licję czekają oszczędności. Nie może jednak
pogorszyć się stan bezpieczeństwa. Policja w
dalszym ciągu będzie działać na rzecz ogra−
niczania przestępczości kryminalnej oraz bę−
dzie podejmować działania dla zwiększenia
społecznego poczucia bezpieczeństwa. Po−
nadto podczas narady Marszałek Sejmiku
Mazowieckiego Adam Struzik przekazał Ko−
mendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach
motocykl marki Honda. Takie same otrzyma−
ły Komendy Miejskie w Płocku i Ostrołęce.
Jest to dobra prognoza na najbliższy rok, po−
nieważ mazowiecka komenda bardzo liczy na
udaną współpracę z samorządami i ich wspar−
cie.
Odchodzący Komendant Wojewódzki Po−
licji z/s w Radomiu nadinsp. Zdzisław Mar−
cinkowski podziękował kadrze kierowniczej
i wszystkim podległym policjantom za pro−
fesjonalizm i dobrą współpracę. Obecni na
naradzie policjanci również podziękowali
Komendantowi bardzo długimi, wymowny−
mi brawami.
(mf)

(kto latem chodzi w palcie?) i kapeluszu.
− Lubisz płatki na mleku? – zapytał mięk−
kim głosem, a ja poczułam, że moje nogi też
są miękkie.
Zaskoczona milczałam, a moje myśli galo−
powały jak szalone.
− Lubisz płatki na mleku? – powtórzył py−
tanie.
− Tak – skłamałam. Przecież ja nie znoszę mle−
ka.
Z uradowaną miną poszedł dalej przed sie−
bie, a ja stałam jak wryta, próbując ocenić za−
chowanie tajemniczego jegomościa. W pew−
nej chwili zauważyłam w oddali policjanta. Po−
biegłam do niego i powiedziałam o tajemni−
czym mężczyźnie.
Czegóż mogłam się spodziewać, wyśmiał mnie,
a ja przysięgłam sobie nikomu o tym nie mówić.
Ta sprawa nie dawała mi jednak spokoju.
W chacie był już tata. Oglądał telewizję.
Prezenterka mówiła o masowych zatruciach,
spowodowanych prawdopodobnie płatkami
śniadaniowymi. Poczułam zimny dreszcz.
Musiał istnieć związek między tymi zatrucia−
mi a spotkaniem w parku. Nic nie powiedzia−
łam tacie, nie uwierzyłby mi i jeszcze nakrzy−
czałby, że włóczę się samotnie po parkach,
wiecie jacy są dzisiejsi rodzice.
Nazajutrz znów poszłam do leśniczówki,
tym razem z aparatem fotograficznym, note−
sem i nadzieją, że znów go spotkam. Ukryłam
się w krzakach i czekałam. Nagle zmartwia−
łam. To był on!!! Rozmawiał z chłopakiem w
krótkich „bojówkach”. Zrobiłam kilka zdjęć i
zapisałam co mówił. Z tymi „dowodami” po−
biegłam na policję. Wyjaśniłam, o co chodzi,
pokazałam kliszę i notatki. Gliniarz, który ze
mną rozmawiał, dziwnie się uśmiechał, a po−
tem zaprowadził mnie do gabinetu komendan−

ta. Komendant też się dziwnie uśmiechał. Po−
tem przyszedł mój ojciec.
− Nieodrodna córka swojego ojca, prawdzi−
wy Sherlock Holmes – oświadczył komendant
zdumionemu tatusiowi.
− Co ona zbroiła? – tatuś był zły jak diabli,
a ja czułam, że mi to nie ujdzie płazem.
Komendant zachichotał jak łobuziak i po−
wiedział:
− Po prostu nas zdemaskowała, więc chyba
musimy przyjąć ją do pracy w policji jako kon−
sultanta.
Wreszcie wszystko stało się jasne. Ten ta−
jemniczy mężczyzna częstujący płatkami to
funkcjonariusz policji. Ze względu na rosnącą
przestępczość policja postanowiła zorganizo−
wać akcję, której zadaniem było sprawdzenie
zachowania dzieci i młodzieży w takich sytu−
acjach. Na jej podstawie telewizja ma nakrę−
cić film o tym, jak należy postępować, gdy
spotkamy w parku takiego „sympatycznego”
gościa rozdającego płatki. Natomiast informa−
cje w telewizji były także częścią akcji. Poli−
cjanci chcieli sprawdzić, czy młodzież potrafi
znaleźć związek pomiędzy spotkaniem w par−
ku a informacją w telewizji. zamierzali także
zbadać, czy młodzi ludzie zechcą współpra−
cować z policją. Okazało się, ku zadowoleniu
komendanta, który za swoją akcję otrzymał po−
chwałę ministra, że chcą współpracować i to
jak chcą! Na policję zgłosiły się wszystkie
dzieciaki nagabywane przez policjanta – prze−
bierańca.
Komendant wręczył tym wszystkim dzie−
ciakom policyjne plakietki, przyjechała nawet
telewizja.
Tata był ze mnie dumny, widziałam to, ale
w domu i tak na mnie nakrzyczał.
opr. ag

NARADA ROCZNA KWP Z/S W RADOMIU
30 stycznia 2002r. w Ośrodku Wypoczyn−
kowym „Olszynka” koło Białobrzegów od−
była się narada roczna KWP z/s w Radomiu,
podczas której podsumowano wyniki w zwal−
czaniu przestępczości za 2001 rok i określo−
no kierunki działania w 2002 roku.
W naradzie udział wzięli: I Zastępca Ko−
mendanta Głównego Policji nadinsp. Włady−
sław Padło, Wojewoda Mazowiecki Leszek
Mizieliński, Marszałek Sejmiku Mazowiec−
kiego Adam Struzik, Komendant Wojewódz−
ki Policji z/s w Radomiu nadinsp. Zdzisław
Marcinkowski i Zastępca Komendanta Wo−
jewódzkiego mł. insp. Witold Olszewski.
Podczas narady przedstawiono stan bez−
pieczeństwa w roku 2001. W ubiegłym roku
na terenie podległym KWP z/s w Radomiu,
stwierdzono ogółem 75.618 czynów prze−
stępczych (o 10.900 więcej niż w roku 2000).
Udało się jednak zahamować na poziomie
roku 2000 przestępczość kryminalną (o któ−
rej ograniczenie chodziło) uzyskując wskaź−

DZIECI O POLICJI
W poprzednim numerze Policyjnego Gło−
su Mazowsza pisaliśmy o konkursie literac−
kim, który został w październiku zorgani−
zowany przez Zespół Prasowy KWP z/s
w Radomiu. Przypomnijmy, że na konkurs
uczniowie radomskich szkół nadesłali ponad
160 prac! Obiecaliśmy wtedy także, że naj−
ciekawsze prace, w tym te nagrodzone, bę−
dziemy drukować na łamach naszego mie−
sięcznika, żeby wszyscy policjanci z Mazow−
sza mogli się przekonać jak opisują ich pra−
cę dzieci. Poza tym treść tych prac oraz ro−
ześmiane buzie dzieciaków podczas całej
uroczystości przekonały nas, że to spotka−
nie było udane i że my – mazowieccy poli−
cjanci − mamy w nich sprzymierzeńców. Czy
tak pozostanie, to już zależy tylko od nas
samych.
Jako pierwsze prezentujemy opowiada−
nie pt.: „Płatki śniadaniowe”, którego au−
torką jest Marta Gałązka – uczennica I kla−
sy 13 Publicznego Gimnazju w Radomiu.
„PŁATKI ŚNIADANIOWE”
Minęła już prawie połowa wakacji, a w mo−
im życiu nie wydarzyło się nic interesującego.
Z wyjazdu nici, bo tata jak zwykle nie dostał
urlopu. Pewnie odbierze go w listopadzie, może
wtedy wyjedziemy nad morze.
Tego jednak dnia nudziłam się wyjątkowo.
Beata, z którą dotąd przesiadywałam na po−
dwórku, wyjechała na wczasy. W kinie i te−
atrze nic ciekawego, a w bibliotece remont.
Znudzona, pozostawiona „bez środków do ży−
cia” wybrałam się na spacer do parku. Zamy−
ślona, człapałam alejką, gdy nagle, wpadłam
na jakiegoś faceta w czarnym długim płaszczu

nik dynamiki rzędu 99,9%. Wykrywalność
ogólna sprawców przestępstw wyniosła w
2001r. 55,9% i była o 5,2% wyższa niż w
2000r. (także wyższa od średniej krajowej).
foto: Marcin Skorupa
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POLICJANT ZA KIEROWNICĄ...
Jak dawać przykład innym radzi:
Naczelnik WRD mł.insp. Ryszard Zieliński
Zmiany w Prawie o Ruchu Drogowym cd.

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:
Przewóz dzieci na przednim siedzeniu
Art. 45 ust. 2 pkt 5 prd.
Dzieci poniżej 12 lat można przewozić
z przodu tylko w fotelikach ochronnych.
Dotyczy to wszystkich samochodów oso−
bowych , autobusów, samochodów ciężaro−
wych i innych pojazdów samochodowych, na−
wet, gdy nie są one wyposażone w pasy bez−
pieczeństwa. Stosowanie innych niż foteliki
urządzeń jest zabronione.
Zabronione jest również przewożenie dzie−
ci tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd wy−
posażony jest w poduszkę powietrzną dla pa−
sażera.
Przewożenie
dzieci
samochodem
wyposażonym w pasy bezpieczeństwa

Art. 39 ust. Prd.
Od 13 maja 2002 roku każde dziecko
w wieku do 12 lat , które nie przekracza 150
cm wzrostu , musi być przewożone w foteli−
ku ochronnym lub w innym urządzeniu
ochronnym.
Dzieci starsze niż 12 lat lub mające wzrost
powyżej 150 cm, używają pasów bezpieczeń−
stwa.
Te wymogi dotyczą samochodów wyposa−
żonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa.
Jazda rowerem po chodniku
Art. 33 ust. 5 pkt 2 i 3 prd.
Rowerzysta może jechać po chodniku, gdy:
− dozwolona prędkość dla pojazdów na
jezdni przekracza 60 km/h
− szerokość chodnika wynosi co najmniej
2m
Jadąc po chodniku, rowerzysta powinien
jechać powoli, zachowywać szczególną
ostrożność i ustępować miejsca pieszym, za−
pewniając im swobodne korzystanie z chod−
nika.

PORADY PRAWNIKA
W tym numerze
chciałbym PT czytel−
nikom przybliżyć pro−
blematykę możliwo−
ści oraz warunków ja−
kie musi spełnić poli−
cjant zamierzający podjąć zajęcie zarobkowe
poza służbą.
Sprawy te zostały uregulowane w od daw−
na oczekiwanym Rozporządzeniu MSWiA
z dn.7.12.2001r. w sprawie szczegółowych za−
sad i trybu udzielania policjantom zezwolenia
na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania
oświadczeń o stanie majątkowym oraz właści−
wości przełożonych w tych sprawach / Dz.U
nr.148 poz.1659/. Do czasu wydania w/wym.
rozporządzenia kwestie możliwości podejmo−
wania przez policjantów zajęć zarobkowych
regulował jedynie art.62 ust.1 ustawy o Poli−
cji oraz pisma instrukcyjne KGP dot. zasad wy−
rażania zgody na działalność zarobkową poli−
cjantów poza służbą. Istniały w tym zakresie
wątpliwości interpretacyjne wynikające z bra−
ku regulacji tych spraw przez akt prawny o cha−
rakterze konstytucyjnego źródła prawa.
Wspomniane rozporządzenie znosi stan luki
prawnej w omawianych kwestiach.
Policjant ubiegający się o zezwolenie na
podjecie zajęcia zarobkowego, jest zobowią−
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zany złożyć w komórce organizacyjnej wła−
ściwej w sprawach osobowych pisemny wnio−
sek z określeniem:
1/ nazwy i adresu podmiotu u którego za−
mierza podjąć zajęcie zarobkowe
2/ charakteru zajęcia zarobkowego i prze−
widywanego zakresu obowiązków
3/ czasu i miejsca wykonywania zajęcia za−
robkowego
4/ przewidywanego okresu trwania zajęcia
zarobkowego
Przesłankami udzielenia zezwolenia na pod−
jęcie zajęcia zarobkowego jest ocena, że zaję−
cie takie:
1/ nie zakłóci wykonywania przez policjanta
obowiązków służbowych
2/ nie narusza prestiżu służby
3/ nie podważy zaufania do bezstronności
policjanta
4/ nie pozostaje w sprzeczności z interesem
służby i jej zadaniami
Zezwolenie na podjecie dodatkowego za−
jęcia zarobkowego poza służba jest udzielane
przez przełożonego właściwego w sprawach
osobowych.
Zawiadomienie o udzieleniu zezwolenia
w formie pisemnej powinno wskazywać:
1./ podmiot u którego policjant podejmie
zajęcie zarobkowe

Wspólna jazda rowerem osoby dorosłej
z dzieckiem
Art. 33 ust. 5 pkt 1 i ust. 7 prd.
Opiekun dziecka do 10 lat może poruszać
się wraz z nim po chodniku, jadąc powoli
i ustępować miejsca pieszym.
Wyjątkowo, gdy nie ma możliwości korzy−
stania z chodnika lub pobocza, opiekun i ja−
dące wraz z nim dziecko mogą jechać jezdnią
po lewej stronie jeden za drugim jak najbliżej
krawędzi jezdni.
Osoba dorosła powinna jechać tuż za dziec−
kiem, tak, aby pozostawało ono pod jego kon−
trolą.
Osoby niepełnosprawne
Art. 8 prd.
Osoba niepełnosprawna o obniżonej spraw−
ności ruchowej, kierująca pojazdem samocho−
dowym (lub będąca przewożona) zaopatrzo−
nym w kartę parkingową może nie stosować
się do niektórych przepisów ruchu drogowe−
go.
Kartę parkingową wydaje starosta. Na pod−
stawie orzeczenia i opinii wydanych przez ze−
spół ds. orzekania o stopniu niepełnospraw−
ności działającej przy powiatowym centrum
pomocy rodzinie. Osoby niepełnosprawne po−
siadające dotychczas wydane legitymacje
mogą z nich korzystać do 1 lica 2002 roku.
Osoby, które nie spełnią warunków określo−
nych w nowych przepisach nie będą mogły
zachować dotychczas nabytych uprawnień.
2/ charakter zajęcia zarobkowego
3/ czas i miejsce wykonywania zajęcia za−
robkowego
4/ okres na który udzielono zezwolenia
Zawiadomienie o odmowie udzielenie ze−
zwolenia nie wymaga uzasadnienia.
Przełożony wniosek policjanta o zgodę na
zajęcie zarobkowe powinien rozpoznać w ter−
minie 30 dni od dnia złożenia.
Ponadto przepisy wymienionego rozporzą−
dzenia MSWiA z dn.7.12.2001r. regulują za−
sady składania przez policjantów oświadczeń
o stanie majątkowym.
Oświadczenie o stanie majątkowym poli−
cjant składa na polecenie przełożonego wła−
ściwego w sprawach osobowych. Oświadcze−
nie dot. majątku odrębnego policjanta oraz ma−
jątku objętego małżeńską wspólnością mająt−
kową.
Do składania oświadczeń majątkowych po−
licjantów stosuje się odpowiednio formularz
określony rozporządzeniem Prezydenta RP
z dn.31.12.1997r. w sprawie ustalenia wzorów
formularzy oświadczeń o prowadzonej dzia−
łalności gospodarczej i o stanie majątkowym.
Złożone oświadczenie włącza się do akt oso−
bowych policjanta jako dokument poufny w ro−
zumieniu przepisów o ochronie informacji nie−
jawnych i przechowuje się przez okres 5 lat.
mgr Leszek Kobylski
Radca Prawny KWP z/s w Radomiu
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POLICJANT W TODZE
− czyli jak być skutecznym oskarżycielem
radzi podinsp. Józef Słowiński
Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu
Kontynuując rozważania na kanwie nowego
kodeksu w sprawach o wykroczenia spieszę po−
informować Państwa, że pewne moje przypusz−
czenia i prognozy sprawdziły się. Minął okres
trzech miesięcy, mogę więc w oparciu o zebraną
wiedzę dokonać oceny, która daje asumpt do za−
prezentowania wniosków. Z całą mocą potwier−
dzam fakt, że policjanci garnizonu mazowieckie−
go byli i są bardzo dobrze przygotowani do no−
wych wyzwań. Radzą sobie znakomicie. To bar−
dzo dobrze świadczy o nich samych i ich przeło−
żonych. Powinno więc być super ale nie jest.
Szkopuł w tym, że nasze zaangażowanie w niby
drobne sprawy o wykroczenia, niestety musi być
tak samo aktywne jak w każdym innym postę−
powaniu przygotowawczym. Aktywność przed−
kłada się w moim rozumieniu o znacznie więk−
szą ilość czynności procesowych co jest nieunik−

nione, a w efekcie większe zaangażowanie cen−
nego policyjnego czasu.
Dlatego niektóre sprawy Sąd odsyła w trybie
art. 59 § 1 kw. – czyli w kwestii formalnej. Prze−
praszam wszystkich przełożonych i realizujących
zadania, ale niestety kamyk jest w naszym ogród−
ku. Sąd po prostu życzy sobie kompletu mate−
riałów i wszystko. My zapominamy czasem (159
spraw zwróconych przez Sąd Policji w garnizo−
nie), o niby banalnych sprawach:
− brak danych o karalności,
− brak adnotacji o miejscu zamieszkania
sprawcy wykroczenia,
− nie wypełnianie wszystkich rubryk druku
wniosku,
brak, brak, brak ........, a na końcu nawet brak
informacji na temat posiadanych przez obwinio−
nego zabudowań gospodarczych oraz trzymane−

go w gospodarstwie inwentarza. Może się zda−
rzyć potrzeba powołania biegłego psychiatry i z
tym należy się liczyć. Teoretycznie Sąd może
każde postępowanie odesłać do uzupełnienia,
jeżeli będzie niekompletne choćby o najdrobniej−
szy szczegół. Dlatego pamiętajmy o perfekcjo−
nizmie, przysłowiowa „Lipa” przepraszam za
określenie, miejsca mieć nie może. Występujące
przyczyny obiektywne należy przeboleć, nie tyl−
ko Policja ale inne podmioty również muszą prze−
stawić myślenie i działania na miarę potrzeb i
oczekiwań społeczeństwa.
Reasumując pragnę podkreślić, że niewielka
ilość spraw zwróconych Policji przez Sąd jest na
wszech miar dowodem świadczącym o naszym
starannym przygotowaniu i umiejętnościach w
pokonywaniu wszelkich trudności związanych z
uprawnianą profesją. Po kilku miesiącach zosta−
nie tylko jeden problem, ile roboczo−godzin nor−
malny zdrowy policjant przesiedzi przy biurku
?....?
Myślę, że niebawem po zebraniu dalszych do−
świadczeń, zostaną uproszczone procedury w po−
stępowaniu wyjaśniającym, co wszystkim podmio−
tom wymiaru sprawiedliwości jak również po−
krzywdzonym i obwinionym wyjdzie na zdrowie.

MAMY INSPEKTORAT Z LUDZKĄ TWARZĄ
czyli raport z działalności Inspektoratu KWP z/s w Radomiu za 2001r.
O tym jak jest postrzegany Inspektorat, dla−
czego i przez kogo są rozpowszechniane błędne
i nieprawdziwe informacje na temat celów i skut−
ków działania Inspektoratu, o szerokim zakresie
problematyki jaki jest obowiązany realizować,
o przygotowaniu merytorycznym policjantów
i pracowników Inspektoratu KWP wypowiada−
łem się już dość obficie na łamach „Policyjnego
Głosu Mazowsza” w wywiadzie pt.: „Nie taki
diabeł straszny” i „Nie dla każdego diabeł strasz−
ny” (odpowiednio w nr 1 z września i w nr 2
z października w 2000r.). Byłbym niepoprawny
optymistom gdybym sądził, że treść tych wywia−

ją i najczęściej znać nie chcą. Na szczęście jest
ich niewielu.
Raport ten kieruję do zdecydowanej większo−
ści policjantów i pracowników KWP otwartych
na argumenty i chcących poznać fakty, dane licz−
bowe i wyniki działań podejmowanych przez
różne zespoły Inspektoratu w 2001roku. Niektóre
dane porównywane są z latami poprzednimi.
W części pierwszej raportu ograniczę się do pro−
blematyki kontrolnej, która wbrew obiegowym opi−
niom stanowi jedynie około 1/4 zagadnień realizo−
wanych przez Inspektorat Komendanta Wojewódz−
kiego Policji z/s w Radomiu. W planie działalno−
ści kon−
trolnej In−
Tabela nr 2.
spektoratu
Rodzaj skutku ubocznego:
KONTROLE
na
rok
1999r.
2000r.
2001
ujęto
2001r.
14 tema−
Wnioski o wyróżnienie (nagrody pieniężne):
6
12
13
tów kon−
Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego: 23
19
12
trolnych,
Materiały skierowane do prokuratury:
5
1
xxx
z czego 4
dów mogła zmienić poglądy osób rozpowszech− wynikały z poleceń MSWiA lub KGP, a 3 z obo−
niających w różny sposób nieprawdziwe i z za− wiązujących przepisów – jako kontrole obligato−
łożenia negatywne opinie na nasz temat. Mam ryjne. Wykonano 12 kontroli planowych, tj,8 kon−
świadomość, że osoby te mają mocno zakorze− troli problemowych i 4 sprawdzające, którymi ob−
nione i niezmienne poglądy w odniesieniu do jęto 82 jednostki i komórki organizacyjne podle−
wszelkich formacji nadzorczo−kontrolnych nie głe KWP z/s w Radomiu. Niezależnie od tego, na
zależnie od prawdy obiektywnej, której nie zna− polecenie KGP i Komendanta Wojewódzkiego,
przeprowa−
Tabela nr 1.
dzono rów−
nież 13 kon−
ROK
Ilość kontroli
Ilość jednostek kontrolowanych
troli doraź−
Planowanych Wykonanych
Objętych
Wykonanych
nych, na
(w tym doraźnych)
planem kontroli
(w tym doraźnych)
podstawie
1999
21
43
168
312
informacji
2000
15
24
121
141
i sygnałów o
2001
14
25
82
98
nieprawidło−
2002
8
59

wościach w funkcjonowaniu jednostek policji. Naj−
częściej, co warto zauważyć, autorami tych infor−
macji byli sami policjanci (może to świadczyć o ich
zaufaniu do naszych służb). Cztery z tych infor−
macji zostały potwierdzone, cztery potwierdzono
częściowo, a w pięciu przypadkach informacje nie
znalazły potwierdzenia. Z roku na rok dążymy do
zmniejszenia ilości kontroli. Nie da się jednak od−
stąpić od kontroli zleconych przez jednostki nad−
rzędne, ani od kontroli obligatoryjnych wynikają−
cych z przepisów. Trudno jest również ograniczyć
chęć policjantów i pracowników Policji do dziele−
nia się z nami niepokojącymi ich informacjami,
które, w zależności od ich treści, mogą się stać pod−
stawą do zarządzenia kontroli doraźnych. Dowo−
dem na systematyczne zmniejszenie ilości kontro−
li Inspektoratu i ilości jednostek obejmowanych
tymi kontrolami jest zestawienie w tabeli nr 1.
Głównym celem prowadzonych kontroli przy−
jętym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
i kierownictwo Inspektoratu, od początku funkcjo−
nowania KWP z/s w Radomiu, było i jest rzetelne
ustalenie faktycznego stanu realizacji zadań obję−
tych badaną problematyką, w przypadku ujawnie−
nia nieprawidłowości określenie sposobu ich eli−
minowania i wypracowanie działań naprawczych
i na bazie ustaleń kontrolnych przeprowadzenie
analiz i opracowywanie wytycznych, instrukcji
wewnętrznych i wskazywanie interpretacji praw−
nych dla potrzeb wszystkich jednostek podległych
KWP z/s w Radomiu. Poza wytycznymi opraco−
wywanymi niemal po każdej kontroli problemo−
wej tut. Inspektorat opracował zarządzenia, instruk−
cje i interpretacje w takich zagadnieniach jak: go−
spodarka mandatowa, sposób pełnienia i dokumen−
towania służby przy Policyjnej Izbie Zatrzymań
(w 1999r.); gospodarowanie funduszem operacyj−
nym, korzystanie z urlopów dodatkowych z tytułu
cd na str. 8
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służby w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla
zdrowia (w 2000r.); zawieszanie w czynnościach
służbowych, rejestracja statystyczna przestępstw
i ich sprawców (w 2001r.). W dwóch ostatnich za−
gadnieniach, rozumiejąc pojawiające się problemy
w przestrzeganiu dotychczas obowiązujących prze−
pisów nasz Inspektorat przekazał pisemne opraco−
wania z wnioskami o zmiany legislacyjne do Ko−
mendy Głównej Policji. Niejako ubocznym skut−
kiem działalności kontrolnej jest konieczność re−
agowania na istotne nieprawidłowości zawinione,
stanowiące naruszenie dyscypliny służbowej, lub
z drugiej strony obowiązek doceniania zaangażo−
wania policjantów i pracowników w realizacji za−
dań służbowych. Efektem tego bywają wnioski
o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych lub o wy−
różnienia. Biorąc pod uwagę ilość zagadnień kon−
trolnych, a co za tym idzie liczbę policjantów i pra−
cowników realizujących kontrolowane zagadnie−
nia w poszczególnych jednostkach należy stwier−
dzić, że wskaźnik ilości wniosków o wszczęcie po−
stępowań dyscyplinarnych był bardzo niski – naj−
niższy w ostatnich trzech latach. Zestawienie skut−
ków ubocznych kontroli przeprowadzonych przez
Inspektorat z trzech lat zamieszczam w tabeli nr 2.
Moim zdaniem powyższe liczby świadczą z jed−
nej strony o poprawie jakości wykonawstwa obo−
wiązków służbowych w kontrolowanych jednost−
kach (abstrachując od wyników wykrywczych
w tych jednostkach), a z drugiej strony dementują
mit o „złośliwości” naszych kontrolerów. Zdarza−
ło się dość często, iż w celu zobligowania policjan−
tów bądź ich przełożonych do bardziej sumienne−
go wykonywania obowiązków służbowych,
w związku ze stwierdzeniem niezadawalających
efektów w służbie, wnioskowano o przeprowadze−
nie rozmów dyscyplinarnych. Owe niezadawala−
jące efekty najczęściej wynikały z popadania tych
policjantów w rutynę, z braku samokontroli i sa−
mokrytycyzmu bądź z innych mniej lub bardziej
subiektywnych przesłanek. Chcę tu wyraźnie pod−
kreślić, że rozmowa dyscyplinująca nie jest karą
dyscyplinarną, a jedynie ostrzeżeniem obligującym
do lepszej pracy.
Kontrole zewnętrzne w 2001r. (tj. z KGP,
MSWiA, NIK i Sądów) odwiedzały jednostki
i komórki organizacyjne podległe KWP z/s w Ra−
domiu 19−to krotnie. Nie przytaczam tu staty−
styk z nich płynących. Istotnym jest fakt, że nasz
Inspektorat ma obowiązek monitować sposób
i terminowość realizacji wniosków i zaleceń po−
kontrolnych, co wynika z Zarządzenia nr 12/01
KWP z/s w Radomiu z dn. 22.06.2001r.
Trzeba wszystkim wiedzieć, że czynności wy−
konywane przez Inspektorat KWP lub inne Wy−
działy KWP w ramach postępowań wyjaśniają−
cych, postępowań skargowych, w ramach nad−
zoru nie są kontrolami , utożsamianie ich z kon−
trolami stwarza fałszywy obraz zakresu i celów
działalności stricte kontrolnej wśród policjantów.
W następnej części raportu postaram się przy−
bliżyć stan realizacji problematyki skargowo−
wnioskowej oraz wydarzeń nadzywczajnych
z udziałem policjantów w skali naszego woje−
wództwa.
podinsp. Zbigniew Dygas
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Dziękujemy Ci Generale!
Z dniem 15 lutego pożegnamy odchodzącego
z naszej komendy Generała Zdzisława Marcinkow−
skiego. Bardzo niewielu jest ludzi w garnizonie ma−
zowieckim, którzy na wieść o tej rezygnacji nie mó−
wią „szkoda” i nie wpadają w chwilę zadumy. Ludzi
od podstawowych stanowisk po kierownicze, zarów−
no wśród policjantów jak i pracowników cywilnych.
To Pan, Generale umiał podejść do każdego, nie
wstydził się podać ręki, porozmawiać o problemach
i pomóc w ich rozwiązaniu. Gdy przyszły trudne dla
przełożonego obowiązki likwidacji wielu stanowisk
związane z reformą, Pan nie decydował zza biurka,
tylko jeździł, wysłuchiwał ludzi, szukał i znajdował
rozwiązania najbardziej korzystne dla policjanta. Ja−
koś z tego powodu nie ucierpiała powaga stanowi−
ska, ani generalskie szlify.
Co dziwniejsze, podobne odczucia panują wśród
mieszkańców woj. mazowieckiego. Determinacja,
konsekwencja i pomysłowość w zwalczaniu prze−
stępczości zyskały Panu taki szacunek i powszech−
ne uznanie, że został Pan pierwszym policjantem
wybranym „Człowiekiem Roku” przez społeczeń−
stwo w Radomiu. I to w czasie, gdy społeczne za−
ufanie do policji nie było najwyższe. Potrafił Pan
zmienić ludziom sposób widzenia policji, przybli−
żyć nasze policyjne problemy, ale i przybliżyć się
i poznać problemy społeczeństwa.
Współpracowaliśmy razem od 1997 roku, co dla
jednych było powodem do zazdrości, a dla innych –
przysłowiową „solą w oku”. Skłamalibyśmy mó−
wiąc, że współpraca była jednym pasmem sukcesów,
że uzyskiwaliśmy zawsze to co chcieliśmy. Niejed−
nokrotnie się spieraliśmy i niejednokrotnie musieli−
śmy ustąpić przed siłą argumentów, a negocjatorem
był Pan twardym. Lecz ceniliśmy i będziemy cenić
Pana za uczciwość, szczerość i konsekwencję w re−
alizacji raz podjętych ustaleń. O ile lżej żyłoby się
policjantom i przełożonym wszystkich szczebli, gdy−
by we współpracy ze związkami postępowali rów−
nie mądrze jak Pan.
Każdy z nas starych repów, służył pod wieloma
komendantami i pewnie jeszcze pod kilkoma przyj−
dzie nam służyć. Nie zgodzilibyśmy się na Pana odej−
ście tak łatwo gdyby nie fakt, że związał nam Pan
ręce. W tej sytuacji możemy tylko wyrazić żal, że
Pan odchodzi i zapewnić, że o uczuciach jakie wo−
bec Pana żywimy, decydenci mogą tylko pomarzyć,
bo prawdopodobnie nie będą nimi obdarzeni nigdy.
Do takiego wniosku doszliśmy po przeczytaniu pi−
sma, którym przedstawiciel Komendanta Głównego
Policji zareagował na uchwałę Prezydium ZW,
a z którego pozornej rewerencji i galanterii jakby
czuć sarkazmem i arogancją.
Zdajemy sobie sprawę, że już niedługo przyjdzie
do nas nowy Komendant. Ufamy, że będzie to, jak
zapewniał rzecznik KGP, fachowiec dużego formatu.
Jesteśmy otwarci na współpracę z nim dla dobra spo−
łeczeństwa i policjantów. Trochę mu współczujemy, bo
Pan Generale, ustawił poprzeczkę diabelnie wysoko.
Jeszcze raz Generale składamy Panu serdeczne
podziękowania za wszystko, co Pan dla tej komendy
i dla ludzi uczynił. Wierzymy, że niesamowita wital−
ność i wrodzona wrażliwość na ludzką krzywdę nie
pozwoli Panu długo odpoczywać i cieszyć się prze−
bywaniem z kobietami swojego życia – żoną i wnucz−
ką. Życzymy bardzo, bardzo dużo zdrowia i wytrwa−
łości, spełnienia marzeń i spełnienia siebie w nowej
roli. Wiemy, że nie będąc z nami, będziesz przy nas.
Za to Cię kochamy i będziemy kochać.
PANIE I PANOWIE POLICJANCI!
GENERAŁ ODCHODZI!
Anna Walczak

W dniu 17.01.2002r. w trybie natychmia−
stowym zostało zwołane posiedzenie Prezy−
dium ZW NSZZ Policjantów woj. mazowiec−
kiego. Głównym tematem Prezydium było zło−
żenie raportu o rezygnacji ze stanowiska Ko−
mendanta Wojewódzkiego Policji generała
Marcinkowskiego. Prezydium podjęło uchwa−
łę w powyższej sprawie oraz wysłało pisma do
Ministra Spraw Wewnętrznych pana Krzysz−
tofa Janika oraz do Wojewody Mazowieckie−
go pana Leszka Mizielińskiego.

NSZZP
Radom, dn. 17.01.2002r
UCHWAŁA Nr 1/2002

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu w
pełnym 14 osobowym składzie po otrzymaniu
informacji o rezygnacji nadinsp. Zdzisława Mar−
cinkowskiego z funkcji Komendanta Wojewódz−
kiego Policji stwierdza:
„Odchodzi ze stanowiska CZŁOWIEK I FA−
CHOWIEC, który pracę w policji zna od pod−
szewki, który od zwykłego policjanta poprzez
Komendanta Komisariatu, Komendanta Rejono−
wego i Zastępcę Komendanta Stołecznego, zo−
stał Komendantem Wojewódzkim , a jego wy−
jątkowa umiejętność kierowania, fachowość, wy−
kazywany zmysł organizacyjny, umiejętność roz−
wiązywania problemów służbowych i ludz−
kich dostrzeżone zostały przez Prezydenta RP i
zaowocowały awansem na stopień generała.
Z oficjalnych komunikatów wiemy, że nad−
insp. Marcinkowski sam złożył rezygnację z zaj−
mowanego stanowiska, ale mocno zastanawia nas
fakt swoistej epidemii, jaka zapanował w tym
okresie wśród komendantów wojewódzkich,
w tym na razie trzech generałów, epidemii tym
dziwniejszej, że rzecznik prasowy KGP stwier−
dził, że Komendant Główny ceni osiągnięcia
Pana Marcinkowskiego. Jak w tej sytuacji brzmią
zapewnienia, że nie są to działania polityczne,
tym bardziej, że ze wszystkich znaków na niebie
i ziemi wynika, że to nie koniec epidemii?
Co w tej sytuacji znaczy, że nowy szef policji
buduje grono najbliższych współpracowników i
jak będą przebiegały konkursy na komendantów
wojewódzkich oraz jakimi kryteriami będą ob−
warowane. Pytanie takie ma tym głębszy sens,
że podobno odkryto, że województwo małopol−
skie stało się kuźnią policyjnych kadr kierowni−
czych. W naszej ocenie nieprawdą jest, że jeste−
śmy krajem biednym, z dziurą budżetową, z bra−
kiem pieniędzy na waloryzację płac, na elemen−
tarne potrzeby policji.
Gdyby tak było, nie rezygnowano by z takiej
ilości fachowców, których wykształcenie tyle
kosztowało, a ich wiek wskazuje, że ich wiedza
jeszcze przez wiele lat winna być wykorzysty−
wana z pożytkiem dla kraju.”

NSZZP

NSZZP

Zbigniew Dąbrowski
Przewodniczący ZW NSZZP
woj. mazowieckiego

NSZZP
ZT NSZZ P w Ostrołęce
Komenda Główna Policji
Warszawa, dn. 28.01.2002r.
Biuro Kadr i Szkolenia
Pan Zbigniew Dąbrowski
Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
NSZZP woj. mazowieckiego
Nawiązując do uchwały Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. mazo−
wieckiego z/s w Radomiu z dnia 17 stycznia 2002
roku, przesłanej między innymi do wiadomości
Komendanta Głównego Policji uprzejmie infor−
muję, że Komendant Główny ze szczególną uwa−
gą zapoznał się z jej treścią. Odnosząc się do
stwierdzeń zawartych we wskazanej uchwale
pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z regulacją
zawartą w art. 6e ust.1 ustawy o Policji właści−
wy organ jest uprawniony do podjęcia decyzji
o odwołaniu komendanta w każdym czasie, nie−
zwłocznie lub w określonym terminie.
W dniu 14 stycznia 2002r. Pan nadinsp. Zdzi−
sław Marcinkowski skierował do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji prośbę o odwo−
łanie ze stanowiska, jak również wskazał termin
realizacji swojego wniosku. Minister tym samym
został zobligowany do rozpatrzenia złożonego
żądania, co uczynił, wydając stosowną decyzję.
Ponadto pragnę zwrócić uwagę Pana Prze−
wodniczącego na suwerenne prawo Komendan−
ta Głównego Policji do doboru najbliższych
współpracowników. Tak więc podzielając Pań−
ski pogląd co do oceny Komendanta Wojewódz−
kiego Policji z/s w Radomiu uprzejmie proszę
o przyjęcie do wiadomości decyzji naszych prze−
łożonych.
insp. mgr Zdzisław Gazda
Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów
w Ostrołęce
został
reaktywowany
w listopadzie 1996 roku i w chwili obecnej
zrzesza 177 członków.
Skład ZT NSZZ Policjantów w Ostrołęce:
1. sierż. sztab. Jacek Kantorowski – przewodniczący
2. asp. sztab. Zdzisław Załęgowski – pierwszy wi−
ceprzewodniczący, sekretarz
3. sierż. sztab. Andrzej Chrostowski – wiceprzewod−
niczący, skarbnik
4. mł. asp. Jarosław Deptuła – wiceprzewodniczą−
cy, kierownik działalności gospodarczej
5. mł. asp. Mariusz Karliński – wiceprzewodniczą−
cy
6. sierż. sztab. Jan Majewski – członek
7. sierż. sztab. Robert Wierzbicki – członek
Skład TKR NSZZ Policjantów w Ostrołęce:
1. mł. asp. Jerzy Lubiejewski – przewodniczący
2. st. asp. Andrzej Bałdyga – wiceprzewodniczący
3. asp. Mariusz Pietrasiak – sekretarz
4. asp. Sławomir Wysocki – członek
5. asp. sztab. Mirosław Obudziński – członek
31 maja 1999 roku na posiedzeniu ZT NSZZP
w Ostrołęce podjęto decyzję o uruchomieniu dzia−
łalności gospodarczej i rozpoczęto prace związa−
ne z uruchomieniem i modernizacją OW w Kier−
wiku nad jeziorem Kierwik koło Spychowa. Na−
stępnie rozpoczęto czynności zmierzające do roz−
poczęcia szkolenia na licencję I−go stopnia pra−
cownika ochrony osób i mienia. Pierwsze szkole−
nia rozpoczęto w grudniu 1999r. i kursy te organi−
zowane były cyklicznie do grudnia 2000r. Wspól−
nie z ówczesnym Komendantem Wojewódzkim
Policji w Ostrołęce, podinsp. Janem Albrechciń−
skim, ZT NSZZP w Ostrołęce zorganizował dwie
imprezy choinkowe dla dzieci w roku 1997 i 1998.
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Ostrołęce

od początku istnienia czynnie uczestniczy w akcji
na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
w pomocy Polskim Dzieciom na Wileńszczyźnie
w Korszach oraz doraźnie w pomocy powodzia−
nom. W czerwcu 2000 roku w miejscowości Przy−
stań ZT zorganizował dla dzieci związkowców im−
prezę taneczną z ogniskiem upominkami z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Impreza taka
została także zorganizowana w czerwcu 2001 roku,
na której dzieci mogły przejechać się konno, a ma−
luchy na kucyku. Po zakończeniu imprezy dla
dzieci rozpoczęła się zabawa z pieczeniem kiełba−
sek dla dorosłych, która trwała do rana. W czerw−
cu 2002r. impreza taka zostanie powtórzona. Na
wszystkich imprezach czas umilał zespół „Emer−
son” – nieodpłatnie. Przy organizowaniu imprez
współpracują z ZT nieodpłatnie udostępniają trans−
port dwie prywatne firmy za co serdecznie dzię−
kujemy. Jest to zakład usługowy Waldemara So−
bocińskiego oraz „Bus – Tank” Jarosława Cy−
chowskiego. Podziękowania należą się też Pani hm
Teresie Odachowskiej z ZHP Komendy Hufca
Ostrołęka im gen Józefa Bema, której podopiecz−
ni harcerze na każdej naszej imprezie zabawiają
nasze pociechy i opiekują się nimi.
ZT NSZZP w Ostrołęce wspomaga finansowo
rodziny policjantów znajdujące się w sytuacjach
kryzysowych finansowo oraz wypłaca drobne gra−
tyfikacje socjalne w kwocie 200 zł. na tzw. uro−
dzenia się dziecka i co jest przykre na śmierć bli−
skiej osoby.
Przyszłościowo myślimy o rozbudowaniu szer−
szej działalności gospodarczej, co pozwoli nam na
przeznaczenie większych kwot pieniędzy na po−
trzeby socjalne dla policjantów, związkowców
z KMP w Ostrołęce oraz na modernizację o roz−
budowę OW w Kierwiku.
Jacek Kantorowski
Przewodniczący ZT
NSZZP w Ostrołęce

NSZZP
NSZZP
NSZZP

TURYSTYCZNY SEZON
CZAS ZACZĄĆ!
29 stycznia 2002r. na posiedzeniu Zarządu
Klubu Turystycznego przy ZW NSZZ Policjan−
tów podsumowano działalność Klubu za 2001
rok.
W roku ubiegłym zorganizowaliśmy:
− wycieczkę autokarową w Bieszczady (4 dni),
− spływ kajakowy rzeką Nidą (3 dni),
− spływ kajakowy na Litwie rzeką Ułą, Mere−
czanką, Niemnem (7 dni).
Ponadto drużyna Klubu reprezentująca KWP
z/s w Radomiu uczestniczyła w IX Spotkaniach
Turystycznych Policji „Góry Stołowe 2001”,
zdobywając puchar Radia Rekord z Radomia dla

najlepszej drużyny województwa mazowieckie−
go. Natomiast przedstawiciel Klubu, członek
Rady Turystycznej przy MSWiA Józef Choda−
kowski uczestniczył w Zlocie Aktywu Turystycz−
nego w Międzyzdrojach.
W Policyjnym Głosie Mazowsza ukazało się
pięć artykułów na temat organizowanych imprez,
wykonaliśmy cztery gazetki z opisem tras wy−
cieczek i spływów (autorem opisów, artykułów i
zdjęć był kol. Zygmunt Kot).
Podsumowując działalność Klubu należy
stwierdzić, że był to rok udany i wszystkie głów−
ne założenia i plany zostały zrealizowane.

Tak było w Bieszczadach…

W tym roku Klub planuje zorganizować na−
stępujące imprezy:
1. Wycieczkę pieszą na trasie Pionki – Gar−
batka letnisko – 3 marca 2002
2. Wycieczkę pieszą na trasie Pionki – Jedl−
nia Letnisko − 24 marca 2002
3. Spływ kajakowy rzeką Biebrzą w dniach
24−29.06.2002r.
4. Wycieczke autokarową do Kozłówki oraz

Kocka, Woli Gułowskiej, Woli Okrzyjskiej – 25
maja 2002r.
5. Spływ kajakowy rzeką Pilicą z Tomaszo−
wa Mazowieckiego do Olszynki w dniach 26−
28.07.2002r.
6. Planujemy udział 3 osób w Zlocie Aktywu
Turystycznego MSWiA – kwiecień 2002r.
7. Planujemy udział 2 drużyn w X Spotka−
niach Turystycznych Policji „Beskid Żywiecki
2002” – wrzesień 2002r.
W tym roku chcemy także udzielić pomocy
Stowarzyszeniu Kajakowemu na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych w Radomiu w organizowa−
niu imprez, a także planujemy zorganizowanie
rajdów i wycieczek rowerowych. Trasy i termi−
ny do uzgodnienia, w zależności od ilości osób
zainteresowanych.
Zachęcamy wszystkich do udziału w organi−
zowanych przez nas wycieczkach, spływach i
rajdach oraz do pomocy w ich organizowaniu.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tele−
fonu (727) 33 57 u kol. Zygmunta Kota.
Mamy nadzieję, że zamierzenia na rok 2002
zostaną zrealizowane a uczestnicy spędzą miłe
chwile wśród pięknej przyrody.
Z turystycznym pozdrowieniem
Zygmunt Kot
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Jak to miło, że spotyka−
my się ponownie nad rozłożonymi obrotówka−
mi. W zależności od kształtu skrzydełka (palet−
ki) obrotówki stosuje się ją w wodzie stojącej
lub rzece. Ogólna zasada – wąskie skrzydełko –
szybsze prowadzenie – rzeka, szeroka paletka –
wolniejsze prowadzenie – woda stojąca. W za−
leżności od kształtu paletki woda stawia obro−
tówkom różny opór. Szerokie paletki wirują pod
większym kątem w stosunku do osi niż wąskie,
gdyż woda stawia im większy opór. Duże palet−
ki natrafiają również na znacznie większy opór
wody niż małe o identycznym kształcie. Im więk−
szy opór wody, tym płycej płynie wirówka. Do−
świadczeni zawodowcy spinningu (głównie
Amerykanie) doskonale operują nazwami po−
szczególnych typów obrotówek, czy wirówek.
W trakcie studiowania przedmiotowej literatury
doliczyłem się 95 nazw. Jestem głęboko przeko−
nany, że w 98%naszych najlepszych spinnigistów
nie zna nawet połowy tych nazw, a są one cieka−
we, chwilami nawet intrygujące. Za przykład
wyobraźni wędkarskiej twórców poszczególnych
modeli niech posłużą nazwy takie jak: „Black
Panther” (Czarna Pantera), „Purple Ghost Spin−
ner” (Purpurowy Duch), „Redman” (Czerwony

człowiek) czy „Hot Spot” (Gorąca Plama). Po−
zostawmy nazwy tym, których to nakręca. War−
to jedynie wiedzieć, że do najczęściej używanych
paletek należą: Colorado (bardzo szeroka), In−
diana (nieco smuklejsza), Aglia, wierzbowy li−
stek (wąska i smukła), Comet. Generalnego po−
działu obrotówek na poszczególne typy trudno
się dopatrzyć, gdyż istnieją różne szkoły i mą−
drzy ludzie zażarcie spierają się na ten temat.
Osobiście jestem skłonny przychylić się do po−
działu tych przynęt na:
− standardowe (cienka metalowa paletka wirują−
ca wokół prostej osi z drutu stalowego)
− wirówki (posiadają dwuramienną oś załamaną
na kształt otwartej agrafki)
− wirówki turbinkowe – (kształt ich paletek przy−
pomina nieco turbinkę silnika motorówki.
Montowane są na dwa sposoby. Turbinka
może być umieszczona na jednym z ramion
osi, lub na wydłużonej osi – jak w obrotów−
kach standardowych).
Posługiwanie się tymi przynętami niesie spo−
ro korzyści, obrotówki czy wirówki należą do
lżejszych przynęt. Opadają stosunkowo powoli,
mogą być wykorzystywane w płytkich rzekach
lub zbiornikach. Wabią drapieżnika zarówno
akustycznie, jak również wizualnie, a zatem mogą
być stosowane na równi w klarownej i przejrzy−
stej wodzie, jak też w zmąconej.
Łowiący odpowiednio czułym sprzętem węd−
karz bez trudu wyczuwa obroty wirującej palet−
ki. Brak obrotów może oznaczać zbyt wolne pro−
wadzenie przynęty, zaplątanie się żyłki w ko−
twiczkę wirówki, uchwycenie wodorostów lub
branie (jest to jednak wyczuwalne na kiju).

WIERSZ MIESIĄCA
Zgodnie z zapowie−
dzią prezentujemy na−
szym Czytelnikom ko−
lejne wiersze autor−
stwa mł. asp. Wiesława Maliszewskiego, zna−
nego wszystkim doskonale policyjnego literata,
który ma na swoim koncie znaczny dorobek, a
dwa lata temu został laureatem nagrody głównej
Komendanta Głównego Policji „Niebieskie Pió−
ro 2000”.

BRAK
Zabrakło
jednego słowa
jednej miłości
teraz stoję
rzeźba człowieka
niedokończona
drzewo
bez zieleni

SPORT

NIE TYLKO ŚCIGAJĄ

RAZ JESZCZE

Drużyna piłki siatkowej Wydziału IV z/s
w Radomiu Zarządu I Centralnego Biura Śled−
czego Komendy Głównej Policji po raz trzeci
z kolei wygrała puchar Komendy Głównej Poli−
cji w turnieju zorganizowanym rokrocznie z oka−
zji Wyzwolenia Warszawy.
Koledzy:
* podkom. Arkadiusz Jaskólski
* asp. Jerzy Wieczorek
* nadkom. Artur Jędrek
* asp. Rafał Derlatka
w dniach 16−17 stycznia 2002r., nie dali szan−
sy drużynom wystawionym przez jednostki Po−
licji z całej Polski. Oprócz okazałego pucharu
Komendant Główny zwycięzcom wręczył dyplo−
my.

Jeszcze raz
od nowa
spróbuj stworzyć
świat Panie
Ewa może już
nie zerwie
zakazanego owocu
a jeśli nawet
to być może Kain
nie zabije Abla
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Zachęcamy wszystkich piszących, związa−
nych ze środowiskiem policyjnym do nadsyła−
nia swoich wierszy. Najlepsze będziemy prezen−
tować Czytelnikom PGM.
Przygotował mł. insp. Marian Frąk

Dobierając wielkość przynęty nie powinniśmy
w pierwszym rzędzie sugerować się spodziewa−
ną wielkością złowionej ryby, ale pamiętać o
parametrach wędziska, jakim będziemy obrotów−
kę holować. Szerokie paletki obrotówki stawia−
ją spory opór w wodzie, trudno zatem dyszlem o
przekroju 5 cm rzucać wiróweczkę o wielkości
„0” lub „00” tzw. „kiblówkę” (czego wędkarze
nie wymyślą), jak również kijaszkiem przezna−
czonym do łowienia okoni na „paprochy” czyli
miniaturowe gumki rzucać 15 lub 18 gramowej
wirówy. Kij do połowu obrotówką (wirówką)
winien być w miarę sztywny, a zdecydowanie
węglowy, gdyż im lepszy materiał z jakiego wy−
konane jest wędzisko, tym lepiej przenosi drga−
nia do przedramienia wędkarza. Posługiwanie się
obrotówkami niesie ze sobą pewne niekorzystne
zjawiska. Podstawowym z nich jest skręcanie
żyłki. Zawsze powtarzam, że diabeł siedzi w
szczegółach i w tym przypadku jest podobnie.
Proszę zwrócić baczną uwagę na jakość krątli−
ków, których używamy do uzbrajania zestawu.
Muszą one pracować gładko i bez zacięć. Są jesz−
cze inne sposoby na zminimalizowanie skutków
skręcania się żyłki. Każdy wędkarz ma swoje
tajemnice i sposoby. Zdradzę jeden z nich. Spra−
wa rozbija się o odpowiednio dobraną oliwkę
zamocowaną na żyłce około 50 cm przed obro−
tówką. Zapewnia to dodatkowo szybsze zejście
lekkiej przynęty w dolne partie wody. Jeszcze
jedno – raczej proszę nie używać przy tych przy−
nętach multiplikatorów. Jeżeli już opłaciliście
coroczny haracz dla PZW, to może na ryby?
Stalker

GRAMY W SZACHY
W dalszym ciągu oczekujemy na rozwiąza−
nie zadań z numerów grudniowego i stycznio−
wego 2001/2002r., gdzie prezentowaliśmy cie−
kawe idee szachowe. Przypominam, że wśród
autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy
nagrody!
W tym numerze prezentujemy znakomite za−
danie naszego polskiego mistrza – dawno nieży−
jącego Mariana Wróbla. Należy dodać, że był on
mistrzem świata w układaniu dwuchodówek!
Jak zawsze oczekujemy na rozwiązania. Nad−
syłać je należy na adres redakcji miesięcznika.
Wśród tych, którzy prawidłowo rozwiążą zada−
nie (a wystarczy tylko podać pierwsze posunię−
cie białych) rozlosujemy nagrody. termin nadsy−
łania rozwiązań – do końca marca 2002r.
Marian Wróbel
I nagroda „Ma−
gasinet”
w 1931 roku.
mat w 2 pos.

mł. insp.
Marian Frąk
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WARTO PRZECZYTAĆ!

STING
... all this time
Wszyscy znają Stinga,
jego piosenki towarzyszą
nam praktycznie codziennie,
i te najnowsze i te pamiętają−
ce lata siedemdziesiąte nagra−
ne z grupą „Police”. „Roxane”
to przecież już klasyka. Po „Policji” pierw−
szą solową płytą Stinga był „The Dream Of
The Blue Turtles” z „Dziecięcą krucjatą”, po−
tem „Nothing Like The Sun” i kolejne, aż do
fenomenalnego „Brand New Day” z 2000 roku
i... podniosły się głosy, że jego potencjał twór−
czy wygasa.
Wielu twórców zatacza krąg, wypala się
z wiekiem, a próby odgrzewania starego re−
pertuaru bywają żałosne. Stanisław Lem w jed−
nej ze swoich powieści przedstawia ciekawą
teorię na ten temat: komputer załadowany ca−
łym dorobkiem danego twórcy potrafił będzie
dopisać to, co ten właśnie pisarz czy kompo−
zytor mógłby jeszcze stworzyć. I tu zaskocze−
nie: jedni mogą stworzyć niewiele i komputer
wypluwa czyste kartki, a inni mogliby two−
rzyć wciąż świeże dzieła, ale na przykład
śmierć przerywa twórczy krąg i tu pomocny w
myśl zamysłu Lema byłby komputer, który do−
pisze to co jeszcze tkwiło w mózgu artysty czy
pisarza. (Ta futorologia sprzed trzydziestu lat
jest bliska realizacji – wszystko jest przecież
kwestią oprogramowania.)
Wydaje mi się, że Sting potrafił jednak
wskoczyć na nowe tory i przezwyciężyć za−
grożenie naśladownictwa samego siebie. Pły−
ta “...all this time” to koncert zawierający
wyłącznie stare, sprawdzone utwory, ale...
w jazzowym wykonaniu! Ze zbuntowanego ło−
buziaka, jakim pamiętamy go z “Police” i z fil−
mu “Dune”, przemienił się w refleksyjnego li−
ryka, bezbłędnie posługującego się głosem
i nastrojem. Jazz jest trudny, trzeba umieć go
słuchaćię tylko “Spiro Gyra”, ale ten koncert
Stinga mnie przekonał! Jazz w jego wykona−
niu jest wszechmocny, uniwersalny, ponadcza−
sowy i po prostu ciekawy.
Koncert został nagrany we Włoszech
w 2001 roku w towarzystwie kilkunastu reno−
mowanych muzyków, z pełnym spektrum in−
strumentów charakterystycznych dla jazzu,
wspomaganych smyczkami. Usłyszymy tu naj−
lepsze Stinga już standardy, znajome, ale... zu−
pełnie świeże i odmłodzone. Brawo.
Ten koncert trzeba usłyszeć i... zobaczyć,
bo jak na porządne wydawnictwo przystało,
oprócz płyty CD pe−
łny jego zapis jest do−
stępny na DVD,
z koncertowym
dźwiękiem AC−3.
Najlepiej go oczywi−
ście słuchać z proce−
sorem pola dźwięku
ustawionym na salę
jazzową.
Tadeusz Kaczmarek

Joy Fielding
„Nie zdradzaj żadnych tajemnic”
Osiem lat po nie wyjaśnio−
nym zniknięciu matki, cztery
lata po odejściu męża, proku−
rator Jessica Koster z zadowo−
leniem stwierdza, że naresz−
cie w pełni kontroluje swoje
życie, ułożone teraz tak, jak
chciała − samotne, rutynowe, bez niespodzia−
nek. Ten porządek ulega zachwianiu, kiedy
przygotowując się do kolejnego procesu − po−
znaje interesującego mężczyznę. Równocze−
śnie zaczyna ją nękać nieuchwytny prześla−
dowca, pojawia się także były mąż. Rosnące
poczucie osamotnienia sprawia, że wracają pa−
raliżujące napady paniki, których doświadczy−
ła po zniknięciu matki...
Wydawnictwo Książnica Sp. z o.o.
Stephen Frey
Informator /The Insider
tłumaczenie: Jagoda
Sochoń
W odległej przyszłości czło−
wiek sięgnął gwiazd i zasiedlił
tysiące światów. Nauczył się manipulować
swoim DNA, stał się prawie nieśmiertelny.
Wybudował miasto wspanialsze niż wszystkie
poprzednie i żył w pokoju. Jednak w tym raju
pośród gwiazd narodził się potworny kult, dą−
żący do zniszczenia wszystkiego, co istnieje...
W świecie, w którym od dawna nie walczono,
wojna jest nieunikniona. W świecie, w którym
tajemnica uniwersum czeka na odkrycie, tyl−
ko jeden człowiek może powstrzymać innych
przed jej poznaniem. W świecie na granicy
chaosu śmiertelnik stanie się Bogiem.
Wydawnictwo Amber Sp. z o.o.
Kingsley Amis
Liga walki ze śmiercią
tłumaczenie: Przemysław Znaniecki
Doskonała powieść Amisa. Bry−
tyjska baza wojskowa. Oficerowie
ćwiczą przed operacją... bardzo
specjalną. Nagle pada podejrzenie, że w gru−
pie działa szpieg. To ściąga do bazy nieudol−
nego oficera wywiadu− kapitana Leonarda. Co
gorsza, w jednostce powstaje Liga Walki ze
Śmiercią. Z tym Leonard już zupełnie sobie
nie radzi − podręczniki nie przewidziały takiej
możliwości.
Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o.
opr. ag

KONKURS FILMOWY
Pytanie konkursowe jakie zadaliśmy w poprzednim
numerze brzmiało: Kto napisał muzykę do filmu „Wiedź−
min”? Prawidłowa odpowiedź to Grzegorz Ciechowski.
Niestety była to jedna z ostatnich kompozycji tego wspa−
niałego polskiego artysty. Nagrody, czyli piękne kalen−
darze z fotosami z filmu Wiedźmin otrzymują: asp.
sztab. Adam Bajbak z KMP Radom oraz Jolanta Skuła
z KPP Żyrardów.
Ci którzy odpowiedzą na pytanie z tego numeru PGM
również mają szansę wygrać taki kalendarz, a pytanie
brzmi: „W jakim filmie, również dotyczącym małżeń−
stwa, Andie MacDowell zagrała u boku Hugh Granta?”

TO JEST KINO!
ROMANSIDŁO

Obsada: Warren Beatty, Andie MacDowell,
Goldie Hawn, Nasstasja Kinski, Diane Keaton
Reżyseria: Peter Chelsom
Scenariusz: Buck Henry
USA, 2001
„Romansidło” Petera Chelsoma to roman−
tyczna komedia obyczajowa, w której udział
biorą czołowe gwiazdy Hollywood. Współau−
torem scenariusza i jednym z aktorów z akto−
rów jest legendarny
Buck Henry – autor
scenariusza legendar−
nego filmu „Absol−
went” Mike’a Ni−
cholsa. „Romasidło”
przypomina najlep−
sze hollywoodzkie komedie z dawnych lat. Re−
żyserowi udało się zgromadzić obsadę złożoną
z prawdziwych hollywoodzkich legend. W efek−
cie powstała niezwykła farsa o kryzysie wieku
średniego. Według wielu film ten stanowi swo−
istą kontynuację zrealizowanego ponad 25 lat
temu filmu „Szampon” również z Warrenem Be−
atty w roli głównej.
O czym jest ten film?
Porter Stoddard, grany przez Warrena Be−
aty, jest cenionym nowojorskim architektem.
Jego żona Ellie (Diane Keaton) jest znana pro−
jektantką. Oboje wydają się być idealnym ma−
łżeństwem. Mieszkają w apartamencie przy 5th
Avenue, wraz z dorastającymi dziećmi. Mają
mnóstwo przyjaciół, natomiast 25 rocznicę ślu−
bu zamierzają obchodzić w Paryżu. W te pod−
róż zabierają ze sobą parę starych przyjaciół –
małżeństwo Griffina (Gary Shandling) i Monę
(Goldie Hawn). Wycieczka kończy się jednak
mało przyjemnie kiedy w drodze powrotnej
Mona odkrywa, że jej mąż ma romans. Griffin
nie zamierza godzić się z żoną, zatem Mona
składa pozew rozwodowy. Porter jest zaskoczo−
ny reakcją swojej przyjaciółki Mony i aby oca−
lić swoje małżeństwo postanawia zakończyć
swój, nie ujawniony jak dotąd, romans z pięk−
ną Alex (Nastassja Kinsky). Jest jednak niepo−
prawnym uwodzicielem i dość nieoczekiwanie
wplątuje się w kolejne romanse, tym razem z
Eugenie (Andie MacDowell) i Auburn (Jenna
Elfman). Najpoważniejsze uczucie wiąże go jed−
nak z przyjaciółką jeszcze z lat dzieciństwa −
Moną. Jego syn wie wszystko o romansach ojca
i pragnie uratować małżeństwo rodziców. Tym−
czasem przypadkiem przyłapuje ojca w kom−
promitującej sytuacji z kochanką, który po tym
zdarzeniu przeżywa załamanie, a pragnąc ura−
tować swoje małżeństwo wraca ostatecznie do
Nowego Jorku. Tam jednak otrzymuje zaska−
kującą informację – jego przyjaciółka Mona roz−
wiodła się z mężem, bo ten przyznał wreszcie,
że jest gejem. Najgorszą wiadomością jest jed−
nak fakt, że jego żona wie już o wszystkich ro−
mansach męża i postanawia wnieść pozew o
rozwód. Jednak na pierwszym spotkaniu z praw−
nikiem między małżonkami dochodzi do poro−
zumienia...

DYSTRYBUTOREM FILMU JEST VISION !!!
Przygotowała: Agnieszka Gołąbek
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Podoba mi się wasza strona, Jej skuteczność
jest jednak niewielka. Gdyż zbyt mało osób zna
internet.
Marcin Klimkowski, Warszawa
Wpadłem tu przypadkiem, ale jest dobre.
Kacper, Piła
Moim zdaniem każda inicjatywa przeciwko
przestępczości jest dobra. Musimy coś z tym zro−
bić ponieważ świat zmierza w złym kierunku.
Jac., Wrocław
Wspaniała inicjatywa, nareszcie ktoś chce wal−
czyć z przestępczością. Oczekuję więcej porad na
temat prewencji tzn. czego się wystrzegać.
Baobab, Warszawa
Taka strona na pewno pomoże, przez nią czło−
wiek może pomóc, w każdym razie poruszy czy−
jeś sumienie, i zmusi do działania.
Justyna k., Garbatka

Pozdrawiam, trzymam kciuki za Policję i Cri−
me Stoppers!
Rycho, Warszawa
Wielkie brawa dla kom. Kaczmarka.
Mam nadzieję, że wielu innych weźmie z nie−
go przykład.
Irek, Dąbrowa Górnicza
Póki co czarno widzę. Jest duże bezrobocie,
upada autorytet państwa w społeczeństwie. Wła−
dza daje zły przykład dla zwykłych ludzi. Poli−
cja nie ma środków do skutecznego działania.
Prawo jest nieodpowiednie do dzisiejszych cza−
sów. Aparat “sprawiedliwości” jest upolitycznio−
ny. Póki to się nie zmieni, będzie coraz gorzej
i niebezpieczniej zwykłym szarym OBYWATE−
LOM.
Mirek, Kornica

George Bernard Shaw (1856 – 1950) – angielski dramaturg pochodzenia irlandzkiego, publicysta,
autor m.in. „Pigmaliona”, „Profesji pani Warren”, w 1925 roku został laureatem Nagrody Nobla.

I dream of rain
I dream of gardens in the desert sand
I wake in pain
I dream of love as time runs through my hand
I dream of fire
These dreams are tied to a horse that will never tire
And in the flames
Her shadows play in the shape of man’s desire
This desert rose
Each of her veils, a secret promise
This desert flower
No sweet perfume ever tortured me more than this
And as she turns
This way she moves in the logic of all my dreams
This fire burns
I realise that nothing’s as it seems

POLICJA ROWEROWA
Panie Premierze!
Do Europy na rowerze?
RECYDYWISTA
Należy do grona zasłużonych
− z sądowej ławy oskarżonych.

UPADEK
Upadł bardzo nisko
− na wyższe stanowisko!
mł. asp. Wiesław Maliszewski
KP w Łochowie

I dream of rain
I dream of gardens in the desert sand
I wake in pain
I dream of love as time runs through my hand

DOTRZYMANIE SŁOWA
Zapewniał ją o miłości
i słowo stało się ciałem:
on zniknął bez ślubu,
na świat przyszło małe.

I dream of rain
I lift my gaze to empty skies above
I close my eyes, this rare perfume
Is the sweet intoxication of her love
I dream of rain
I dream of gardens in the desert sand
I wake in pain
I dream of love as time runs through my hand
Sweet desert rose
Each of her veils, a secret promise
This desert lower,
No sweet perfume ever tortured me more than this
Sweet desert rose
This memory of Eden haunts us all
This desert lower, this rare perfume
Is the sweet intoxication of the fall
Sting
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FRASZKI Z POLICYJNEGO RĘKAWA

Z PRZESZUKANIA W RAJU
Był Adam, była Ewa...
Nie odnaleziono drzewa.

Dureń gdy zrobi głupstwo, potem zawsze tłumaczy, że było to
jego obowiązkiem.
G.B. Shaw

Desert Rose

Tym razem prezentujemy wyłącznie fraszki.
Taką policyjną Fraszkopospolitą Polskę. Mimo
wszystko życzymy aby nikogo nie opuszczał
humor, to bardzo ważne nie tylko dla zdrowia.
Satyrycy PGM

ZALOTY
Do sąsiadki się zakradał
− trafił na sąsiada ...
Potem znany ortopeda
ledwie kości mu poskładał!
PIJAŃSTWO
Walczą z plagą różne organa,
a tylu na nogach się słania!
Może miast walki, proszę Państwa
mniej tolerancji dla pijaństwa?
JEDNYM ZDANIEM
Mężczyzna stuprocentowy
może być bez głowy.
POLSKIE SZCZĘŚCIE
Polskim szczęściem jest
spotkanie człowieka,
który nawet trochę
nie chce ponarzekać.
mł. insp. Marian Frąk

