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AKTUALNOŚCI
Radom, ul. Chrobrego, 03.05.2002r., godz.
23:30 – 22−letni mężczyzna podczas bójki z czte−
rema sprawcami został ugodzony nożem w
brzuch. Policjanci zatrzymali dwóch uczestników
bójki w wieku 23 i 24 lata, którzy zostali osadze−
ni w PIZ.
Płock, ul. Królewiecka, 03.05.2002r., godz.
1:30 – Trzej sprawcy siłą obezwładnili kierowcę
taksówki, a następnie ukradli z jego samochodu
radioodtwarzacz i pieniądze. W wyniku podję−
tych czynności zatrzymano wszystkich trzech
sprawców i osadzono ich w policyjnym aresz−
cie.
Radom, ul. Śląska, targowisko miejskie,
24.04.2002r. − Policjanci zatrzymali dwoje oby−
wateli Ukrainy: 45−letnią kobietę i 36−letniego
mężczyznę oraz 53−letnią mieszkankę Radomia,
u których ujawniono ponad 70 litrów alkoholu i
ponad 1300 paczek papierosów bez znaków skar−
bowych akcyzy.
Głowaczów – Mariampol, 24.04.2002r.
godz. 0:50 – Policjanci KPP Kozienice zatrzy−
mali dwoje sprawców − 38−letniego mężczyznę i
33−letnią kobietę, którzy wybijając otwór w ścia−
nie włamali się do sklepu, z którego ukradli pa−
pierosy, alkohol i artykuły spożywcze o łącznej
wartości ok. 2.000 zł. Skradzione rzeczy ukryte
w lesie policjanci odzyskali w całości, a zatrzy−
manych osadzili w PIZ.
Wolanów pow. Radom, 23.04.2002r. godz.
8:15 – Policjanci Rewiru Dzielnicowych w Wo−
lanowie zatrzymali 35−letniego mężczyznę, któ−
ry ze 150 grobowców ukradł uchwyty miedzia−
ne i aluminiowe. Zatrzymanego osadzono w po−
licyjnym areszcie.
Radom, ul. Kielecka, 21.04.2002r. godz.
1:30 – Policjanci 4 KP i KMP zatrzymali dwóch
sprawców w wieku 18 i 30 lat, którzy pobili czte−
rech mieszkańców Radomia i ukradli im kurtki

oraz radiomagnetofon. Zatrzymanych osadzono
w PIZ, a skradzione przedmioty odzyskano.
Zwoleń, 19.04.2002r. godz. 18:37 – Policjan−
ci KPP w Zwoleniu podczas przeszukania po−
mieszczeń należących do 29−letniego mężczyzny
ujawnili i zabezpieczyli 250 litrów wódki oraz
ponad 60 litrów spirytusu bez znaków skarbo−
wych akcyzy. Ponadto policjanci znaleźli ponad
260 etykiet z napisem „Spirytus rektyfikowany”,
ok. 360 fałszywych banderol skarbowych akcy−
zy, ponad 100 banderol akcyzy polskich, ukraiń−
skich i mołdawskich na papierosy i 310 pustych
butelek o pojemności 0,5 litra z różnymi etykie−
tami. Wartość zabezpieczonego alkoholu to ok.
18.000 zł. Właściciela posesji po przesłuchaniu
zwolniono.
Radom, ul. Niedziałkowskiego, 17.04.2002r.
godz. 23:30 – Policjanci 1 KP w Radomiu za−
trzymali w bezpośrednim pościgu dwóch spraw−
ców w wieku 18 i 19 lat, którzy wyłamując za−
mek w drzwiach włamali się do Poloneza, po
czym ukradli gaśnicę, długopis, breloczek do
kluczy oraz uszkodzili półkę z głośnikami i obu−
dowę kierownicy. Zatrzymanych osadzono w
PIZ.
Radom, ul. Słowackiego, 16.04.2002r. godz.
20:20 – Nieznani sprawcy wybili szyby w sa−
mochodzie Ford Galaxy i ukradli znajdujące się
w samochodzie kartony z bielizną. W wyniku
niezwłocznie podjętych działań policjanci zatrzy−
mali pięcioro sprawców w wieku 17 – 19 lat i
odzyskali cały skradziony towar.
Radom, ul. Okulickiego, 17.04.2002r. godz.
4:40 – Policjanci 1 KP w Radomiu zatrzymali
trzech sprawców w wieku 17 – 24 lat, którzy
włamali się do gabinetów lekarskich i usiłowali
ukraść sprzęt RTV, telefony, lekarstwa i kompu−
ter. Zatrzymanych osadzono w PIZ.
Radom, ul. Świerkowa, 17.04.2002r. godz.

WSPOMNIENIE POLEGŁYCH
W piątek 19 kwietnia w sali konferencyj−
nej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu odbyło się spotkanie Fundacji Po−
mocy Wdowom i Sierotom po Poległych Poli−
cjantach z rodzinami poległych na służbie po−
licjantów, wzięło w nim udział 40 rodzin z Ma−
zowsza.

Spotkanie stało się okazją do przekazania da−
rów ufundowanych przez współpracujące z fun−
dacją firmy Carefoure Polska i Cadbury Wedel.
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Wdowy po poległych policjantach otrzymały
sprzęt AGD, a osierocone dzieci zabawki. Spo−
tkanie to miało jednak jeszcze drugi, zdaniem
wielu ważniejszy wymiar. Stało się okazją do
wymiany doświadczeń i wzajemnego podtrzy−
mywania się na duchu kobiet, które wciąż opła−
kują swoich mężów, mężów którzy rano wyszli
do pracy i nigdy z niej nie wrócili. Cały spędzo−
ny w Radomiu dzień upłynął w atmosferze pe−
łnej ciepła i serdeczności.
− Takie spotkanie to wyraz naszej pamięci
o kolegach, którzy polegli pod−
czas wykonywania obowiązków
służbowych – powiedział gospo−
darz spotkania insp. Wiesław
Stach komendant mazowieckiej
KWP.
Natomiast przedstawicielki
fundacji, często również wdowy
po policjantach, zachęcały do ko−
rzystania z pomocy jaką niesie
fundacja. Zdarza się bowiem, że
kobiety wstydzą się lub nie mają
odwagi o taką pomoc wystąpić,

10:50 – Policjanci 3 KP w Radomiu zatrzymali
17−latka i 16−latka, którzy są podejrzewani o na−
pad na nieletniego. Policjanci zatrzymali także
16−letniego sprawcę, który wybił szyby w jed−
nym z radomskich gimnazjów. Nieletnich osa−
dzono w PIDz, a zatrzymanego 17−latka w PIZ.
Różan, pow. Maków Maz., ul. Warszaw−
ska, 11.04.2002 r., godz. 11:00− Policjanci z
Rewiru Dzielnicowych w Różanie, używając psa
do wyszukiwania narkotyków przeprowadzi
działania w Zespole Szkół w Różanie, gdzie zna−
leziono bryłkę haszyszu i zatrzymano trzech 17−
letnich uczniów. Policjanci ustali, że narkotyk
należał do jednego z nich a zażywany był przez
kilku uczniów. Zatrzymanych po wykonaniu
czynności zwolniono. Postępowanie w tej spra−
wie prowadzi KPP Maków Maz.
Maków Mazowiecki, 10.04.2002r. − Policjan−
ci KPP Maków Mazowiecki razem z policjantami
wydziału kryminalnego i dochodzeniowo−śledcze−
go KWP z/s w Radomiu ustalili i zatrzymali spraw−
ców zabójstwa, które miało miejsce w nocy 5/6
kwietnia br. w Makowie Mazowieckim. Policjan−
ci zatrzymali 16−letniego W.K., któremu Prokura−
tura Rejonowa w Przasnyszu przedstawiła zarzut
o to, że w nocy z 5 na 6 kwietnia br. W Makowie
Mazowieckim razem z czterema innymi sprawca−
mi dokonał rozboju na mężczyźnie z Makowa
Mazowieckiego, wszedł do jego mieszkania i uży−
wając kija bejsbolowego bił go po całym ciele oraz
zadając mu kilka ran ciętych zbitą szyjką od butel−
ki doprowadził go do stanu bezbronności, po czym
zabrał mu w celu przywłaszczenia magnetofon. Po−
szkodowany na skutek odniesionych obrażeń zma−
rł. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czy−
nu, ponadto policjanci ustalili czterech wspó−
łsprawców tego zabójstwa, w tym trzech nielet−
nich.
(ag) (tk)

a najważniejsze jest by w tych trudnych chwi−
lach, zaraz po śmierci męża jak i później, ko−
biety te nie były pozostawione samym sobie.
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po
Poległych Policjantach została powołana przez
Komendanta Głównego Policji i zarejestrowa−
na w Sądzie Rejonowym w Warszawie w 1997
roku. Głównym celem i zadaniem fundacji jest
niesienie pomocy rodzinom osieroconym przez
policjantów, którzy ponieśli śmierć na służbie.
Zebrane pieniądze fundacja przeznacza m.in.
na zapomogi socjalne i dofinansowanie kosz−
tów nauki podopiecznych.
(ag)

WYWIAD

− Mundur to element naszej godności zawodowej
− wywiad z inspektorem Andrzejem Palczewskim, Zastępcą Komendanta Wojewódzkie−
go Policji z siedzibą w Radomiu ds. Prewencji

bo należy skupić się na najważniejszych
problemach. Na tych które tworzą
przesłanki do zmniejszenia liczby
przestępstw na danym terenie, ale również
żeby obywatele realnie poczuli się
bezpieczniejsi, żeby wytworzyć wśród
społeczeństwa nić porozumienia z Policją,
zintegrować wokół pewnych zagadnień,
stworzyć takie warunki które umożliwią
dobrą współpracę. Jeśli współpraca ze
społeczeństwem będzie na
wysokim poziomie, to
niewątpliwie i efekty naszej
pracy będą lepsze i łatwiejsze
do zrealizowania.
− Czyli programy dla spo−
łeczeństwa, a nie dla mediów
i zwierzchników?
− Programy muszą być ukie−
runkowane na dotarcie do spo−
łeczeństwa, celem zintegrowa−
nia społeczeństwa z działalno−
ścią Policji, jeśli to się uda, to
będzie bardzo dobrze. Ale spo−
łeczeństwo musi być przeko−
Inspektor Andrzej Palczewski – ma 52 lata, ukończył Wy−
nane, że Policja jest gotowa do
dział Prawa i Administracji Un iwersytetu Warszawskiego.
współpracy, służba patrolowa
Żonaty, ma syna i wnuka. W policji pracuje od 1970 roku,
musi być aktywna i widoczna,
rozpoczynając karierę zawodową od pracy w komendzie po−
wiatowej w Grodzisku Mazowieckim, a od 1975 r. pracował
musi zwracać uwagę na każde
w komendzie stołecznej, gdzie był m.in. Naczelnikiem WRD.
przekroczenie prawa. Policjan−
W latach 1992 – 1994 pracował w komendzie głównej, gdzie
pełnił m.in. funkcję oficera operacyjnego kraju. Od 1999 r.
ci muszą podejmować inter−
dowódca Oddziału Prewencji KSP. Od 16 kwietnia 2002 jest
wencje wszędzie tam, gdzie
drugim zastępcą KWP zs. w Radomiu.
dzieje się coś złego. Jeśli oby−
− Jest to również dobrze postrzegane watele widzieć będą aktywną policję, to stwo−
przez społeczeństwo, a Policja nie będzie rzymy podstawy do o wiele lepszej naszej
skuteczna bez współpracy ze społeczeń− działalności.
stwem. Czy nie powstało jednak zbyt
− Według badań OBOP Policja cieszy
dużo programów prewencyjnych?
się dużym zaufaniem społecznym i tego
− Wielość programów prewencyjnych kapitału nie można zmarnować.
wynika ze złożoności społeczeństwa i jego
− Tylko wyszkolony i chcący realizować
problemów. Poszczególne przedsięwzięcia swoje obowiązki policjant będzie w sposób
pozwalają dotrzeć do różnych kręgów spo− właściwy odbierany przez społeczeństwo.
łecznych i grup zawodowych. Nie ma więc Poza tym policjant nie może się pokazywać
jednego uniwersalnego wzorca który po− w niekompletnym, a jeszcze gorzej, w brud−
zwalałby na stworzenie uniwersalnego pro− nym i pomiętym mundurze. Społeczeństwo
gramu prewencyjnego. Podstawowym za− patrzy na nas również przez pryzmat tego,
łożeniem jest skupienie poszczególnych jak policjant wygląda. Inaczej obywatel od−
grup społecznych wokół określonych pro− niesie się do policjanta, który wystąpi w re−
blemów, które są dla nich najważniejsze, gulaminowym umundurowaniu, jest czysty,
a zazwyczaj podstawowym kryterium jest schludny, zdecydowany ale uprzejmy, a ina−
bezpieczeństwo. Społeczeństwo patrzy na czej odniesie się do policjanta który stoi
pracę Policji poprzez pryzmat problemów w nie wyprasowanych spodniach i brudnych
dotykających to społeczeństwo, przez pry− butach, z rozwichrzoną czupryną. W tym
zmat zagrożeń, którym Policja z mocy usta− przypadku rozmowa będzie się odbywała
wy ma przeciwdziałać.
z innej pozycji. Może pojawić się wzajem−
Prawdą jest jednak również to, że ne lekceważenie i w konsekwencji agresja.
programów tych powinno być jak najmniej, Wygląd zewnętrzny i uprzejmość to elemen−
− Panie Komendancie, pracując prak−
tycznie we wszystkich służbach prewen−
cji potrafi Pan ocenić jej znaczenie.
− Prewencja to jak zapobieganie przed
chorobą, czyli profilaktyka. Łatwiej zapo−
biec niż leczyć. Na pewno lepiej nie dopu−
ścić do popełnienia przestępstwa, lub po−
chwycić sprawców na gorącym uczynku,
odciążając tym samym wydziały kryminal−
ne, niż zaprzęgać cały aparat ścigania.

ty naszej godności zawodowej.
− Niestety czasem postrzega się całą na−
szą formację poprzez pryzmat incyden−
tów łapowniczych.
− Oczywiście nie można generalizować,
że którakolwiek służba w Policji jest mniej
lub bardziej podatna na korupcję. Zresztą
jest to problem również innych grup zawo−
dowych, niewykluczone że jeszcze bardziej
ostry i dramatyczny, co jest w mediach ostat−
nio uwidaczniane. Ja mając swoje kilkuna−
stoletnie doświadczenie pracy w ruchu dro−
gowym, wiem że nie jest to problem tak
ostry jak przedstawiają to media, czy upo−
wszechniane opinie niezadowolonych kie−
rowców. Niewątpliwie jest pewna grupa po−
licjantów, którzy nierzetelnie wykonują
swoje obowiązki, ale wydaje mi się, że me−
chanizmy wewnętrzne w Policji, czyli In−
spektorat i mające nowe narzędzia prawne
Biuro Spraw Wewnętrznych powinny sobie
z tym problemem poradzić.
Pojawiały się sugestie, aby policjant na
służbie nie mógł mieć przy sobie większych
kwot pieniędzy, ale moim zdaniem narusza−
łoby to swobody obywatelskie, a poza tym
nie wszystkie mandaty mogą być kredyto−
wane. Przecież, aby represja wobec kierow−
ców zagranicznych była skuteczna, manda−
ty muszą być ściągane niezwłocznie.
− Społeczeństwo chce skutecznej Poli−
cji, chce ograniczenia najbardziej do−
kuczliwych przestępstw.
− Dane które napływają z KGP potwier−
dzają, że program 17x5 wykazał skutecz−
ność działań Policji w największych mia−
stach w zakresie ograniczenia najbardziej
uciążliwych przestępstw. Nie chciałbym
wkraczać w kompetencje Komendanta
Miejskiego Policji w Radomiu, ale do po−
prawy bezpieczeństwa w mieście zapewne
wykorzysta on najlepsze doświadczenia z
tego programu.
Głównym kierunkiem działań Policji w
2002 roku jest nie tylko poprawa realnego
bezpieczeństwa, ale również zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa obywateli. Moż−
na to osiągnąć przez zwiększenie ilości służb
patrolowych i jest to jeden z priorytetów na
ten rok, który określił Komendant Główny
na odprawie komendantów wojewódzkich
w styczniu tego roku w Legionowie. Zmia−
ny strukturalne i organizacyjne muszą być
więc podporządkowane temu celowi, ale
muszą również uwzględniać czynnik eko−
nomiczny; wszyscy wiemy jak trudna jest
sytuacja finansów Państwa w tym roku. Ja
osobiście jestem zwolennikiem tego, aby jak
najmniej zmieniać struktury, natomiast za−
wsze można poprawić organizację pracy i
wykonawstwo zadań.
rozmawiał: Tadeusz Kaczmarek
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Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
Powiat sierpecki położony jest
w północno−zachodniej części wo−
jewództwa mazowieckiego na gra−
nicy z województwem kujawsko−
pomorskim. W skład powiatu
wchodzi miasto Sierpc oraz sześć
gmin: Gozdowo, Mochowo, Ści−
szewo, Szczutowo i Zawidz oraz
gmina Sierpc. Powierzchnia po−
wiatu wynosi 833 km2 – 2,3%
ogólnej powierzchni wojewódz−
twa, na której zamieszku56,795
mieszkańców. Gęstość zaludnienia
w powiecie sierpeckim wynosi 68
osób na 1 km2. W ogólnej po−
wierzchni powiatu 11.568 ha zaj−
mują lasy w tym 6.509 ha lasy pań−
stwowe i 5.059 ha lasy pry−
watne.
Przez teren powiatu przebiegają ru−
rociągi paliwowo−energetyczne
tj.: Rurociąg ropy naftowej
Gdańsk – Płock, Rurociąg
gazowy „Jamał” Wschód – Za−
chód, Rurociąg gazu ziemnego
ze stacją redukcyjną w Borko−
wie Kościelnym i Browarze
Sierpc. Na terenie powiatu
znajdują się trzy naturalne
zbiorniki wodne : jezioro
Bledzewskie o pow. 30 ha, je−
zioro Szczutowskie o pow. 150 ha
i jezioro Urszulewskie o pow. 320 ha,
nad którymi zlokalizowane są ośrodki
wczasowe. Przez teren powiatu prze−
pływają rzeki Sierpienica, Skrwa i Ra−
ciążnica. Wzdłuż lewobrzeżnej strony
rzeki Skrwy przebiega szlak turystyczny z miasta
Sierpc do Brudzeńskiego Parku Krajoznawczego
i dalej przez Płock do Gostynińsko – Włocław−
skiego Parku Narodowego. Atrakcją turystyczną

powiatu jest usytuowany w miejscowości Boja−
nowo k. Sierpca Skansen Muzeum Parku Etno−
graficznego w Sierpcu
utworzonego w 1971
roku.
Sercem powiatu
jest miasto Sierpc
położone w dolinie
rzeki Sierpienicy li−
czące 20 tys. miesz−
kańców. Dzięki ko−
rzystnemu poło−
żeniu geogra−
ficznemu (35
km od Płocka, 125 km od Warszawy, 85 km od
Torunia) oraz przebiegającej drodze krajowej Nr
10, Sierpc jest ważnym ośrodkiem przemysłowym
i turystycznym. Szerokie możliwości rozbudowy
infrastruktury pozwalają nie tylko na rozwój miej−
scowego prywatnego sektora
gospodarczego, ale rów−
nież na umiejsco−
wienie sie−
dzib

swych
firm przez
podmioty o ka−
pitale zagranicznym.
Przykładem tego jest Wy−
twórnia Pasz „Cargil Pasze” oraz Zakłady Prze−
mysłu Piwowarskiego „Kasztelan”. W roku 2000
SGGW w Warszawie otworzyło w Liceum Ogól−
nokształcącym w Sierpcu Wydział Inżynierii
i Kształtowania Środowiska, kształcąc studentów
na kierunkach Urządzania Terenów Wiejskich
oraz Ochrony i Rekultywacji Środowiska.

ny ulicy zbudowana
została w latach przed−
wojennych, zaś druga
częśc stanowiąca dobu−
dowane tzw. skrzydło
w latach 70−tych. Stan
pomieszczeń wewnętrz−
nych komendy z uwagi na
utratę estetyki z powodu wieloletniego ich użyt−
kowania wymagał podjęcia remontu, który prze−
prowadzony został w latach 1999 – 2001. Kapi−
talnym remontem zakończonym wyposażeniem
w nowy sprzęt biurowy objęto 13 pomieszczeń
służbowych i dyżurkę oraz w zakresie odnowie−
nia ścian i wymiany podłóg ciągi komunikacyjne
w całości budynku. Koszt tej inwestycji wyniósł
300 tys. złotych. W 2001 roku zakupiono i zain−
stalowano nowoczesną centralę telefoniczną co
w znacznym stopniu ułatwiło pracę jednostki w
zakresie łączności.
Realizacja ważniejszych spraw
* 22 stycznia 2001r. właściciel sklepu odzie−
żowego złożył w KPP Sierpc zawiadomienie o
kradzieży z włamaniem szacując powstałe straty
na około 30.000 zł. W wyniku podjętych czynno−
ści ustalono i udowodniono, że włamanie zostało
upozorowane. Wszczęte postępowanie umorzo−
no, wszczynają natomiast postępowanie o złoże−
nie fałszywych zeznań.
* W okresie od 18 do 23 marca 2001r. na tere−
nie miejscowości Zglenickie Budy dokonano kra−
dzieży z włamaniem do domku letniskowego skąd
skradziono sprzęt audiowizualny o wartości 1.000
zł. W wyniku podjętych działań ustalono spraw−
ców tego przestępstwa, udowadniając im pope−
łnienie szeregu innych kradzieży z włamaniem.
Odzyskano znaczną część skradzionego mienia,
ustalając paserów.

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu

Komenda Powiatowa Policji
w Sierpcu
Adres: ul. Narutowicza 7
09 – 200 Sierpc
Dyżurny: (022) 275 01 14, 275 01 26
podinsp. Tadeusz Sobociński
Komendant Powiatowy Policji
podisnp. Jan Jakubowski
Pierwszy Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji
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W KPP w Sierpcu zatrudnionych jest 94 poli−
cjantów oraz 16 pracowników cywilnych. Wyni−
kiem reorganizacji z dniem 1 stycznia 2000 roku
zlikwidowanych zostało 5 działających w po−
szczególnych gminach powiatu Komisariatów Po−
licji. W ich miejsce utworzono 4 rewiry dzielni−
cowych w Zawidzu, Gozdowie, Mochowie oraz
Szczutowie obsługujący gminy Szczutowo i Ro−
ściszewo. Siedziba komendy mieści się przy ul.
Narutowicza 7 w budynku, którego część od stro−

* W nocy z 2 na 3 kwietnia 2001r. na terenie
Cmentarza Parafialnego w Sierpcu dokonane zo−
stało uszkodzenie 57 pomników nagrobkowych
poprzez przewrócenie i potłuczenie krzyży, tablic
oraz płyt. W wyniku podjętych działań ustalono
sprawców, którzy zostali tymczasowo areszto−
wani.
* W nocy 29 marca 2001r. przy ul. Wiosny
Ludów w Sierpcu dokonano zniszczenia pomni−
ka „Żołnierzom Września 1939 i Żołnierzom AK”
poprzez wyrwanie głównego elementu w postaci
kotwicy oraz połamania jej podstawy wykonanej
z marmurowej płyty. Powstałe straty oszacowa−
no na kwotę 1300 zł. W wyniku podjętych czyn−
ności ustalono sprawców tego przestępstwa.
nadkom. Jerzy Wiśniewski
oficer prasowy KPP w Sierpcu

POWIATY

Powitanie Wiosny w Siedlcach
Tegoroczny „Dzień Wagarowicza” w Sie−
dlcach miał przebiegać trochę inaczej, niż te
sprzed kilku lat. W tym roku zadbano o atrak−
cje, które mogłyby odciągnąć młodzież od al−
koholu i włóczenia się po ulicach miasta. Z
inicjatywy Komendy Miejskiej Policji w Sie−
dlcach, Miejskiego Ośrodka Kultury, Komen−

dy Miejskiej Straży Pożarnej, na centralnym
placu Siedlec zorganizowano imprezę „Wita−
my wiosnę”. Patronat medialny objął „Tygo−
dnik Siedlecki”.
Na placu stanęła scena, na której wystą−
piły rodzime zespoły rockowe. Gwiazdą
koncertu był Jarek Wajk, dawny lider ze−
społu „Oddział Zamknięty”. Jarek nie ukry−
wa, że ma za sobą ciemny okres życia –
skrajne uzależnienie się od narkotyków i al−
koholu. Zdołał odbić się od dna, na nowo

odnaleźć sens i cel życia. Teraz Wajk w swo−
ich piosenkach chwali życie pełne słońca,
miłości, przyjaźni i radości, czyli wszystko
to czego pozbawiają człowieka środki odu−
rzające. Do Siedlec przyjechali również mło−
dzi chłopcy z MONAR−u, których terapia
dobiega końca. Wspólnie z psychologami z
„Instytutu Kofoeda” pełnili
dyżur podczas którego, mło−
dzi ludzie mogli uzyskać in−
dywidualne porady lub po
prostu porozmawiać na tema−
ty uzależnień.
Jak się okazało, prawdzi−
wą atrakcją dla młodych lu−
dzi były liczne policyjne po−
kazy. Można było zobaczyć
policyjne motocykle, Hondy
i Yamahy, a nawet sfotogra−
fować się na ich siedzeniach.
Zaprezentowany został ozna−
kowany radiowóz „Nubira” z
wyposażeniem tj. kolcztaką
drogową, kamizelkami kuloodpornymi i ze−
stawem „zapora”. Chętni mogli się przeko−
nać, jak szybko policjant sprawdza ich dane
osobowe, porozumiewając się za pomocą
sprzętu łącznościowego z komendą. Na pla−
cu pojawił się również Ford Mondeo z wi−
deokamerą. Można było zobaczyć jak dzia−
ła ten sprzęt, tak bardzo nie lubiany przez
kierowców.
Chętni mogli sprawdzić swój stan trzeź−
wości za pomocą alkomatu, a wydruk mo−

„Czy psy muszą gryźć” w Ciechanowie
Mając na uwadze zagrożenie wypływające
z beztroski właścicieli psów i braku właści−
wych zachowań dzieci i młodzieży na agresję
psów, policjanci z KPP w Ciechanowie przy−
stąpili do realizacji programu edukacyjnego
pt.: „Czy psy muszą gryźć?”.
W uroczystej inauguracji programu w Gim−
nazjum nr 3 w Ciechanowie udział wzięło
około 900 osób, w tym min. Prezydent Miasta
Ciechanowa Krzysztof Szymańczyk oraz
przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Cie−
chanowie. Propozycja policjantów wywołała
szerokie zainteresowanie nauczycieli, a także
lokalnych mediów. Funkcjonariusze z KPP
opracowali plakat informujący dzieci o gro−
żących im niebezpieczeństwach ze strony agre−
sywnych zwierząt. Plakat ten pojawił się we
wszystkich autobusach MZK jeżdżących na te−
renie Ciechanowa.
Działania skierowane na poprawę stanu
bezpieczeństwa dzieci będą sukcesywnie pro−
wadzone we wszystkich szkołach na terenie
powiatu ciechanowskiego.
(is)

gli zabrać na pamiątkę. Dużym zaintereso−
waniem cieszył się też pokaz sprzętu piro−
techników.
Oblegane wręcz było stanowisko specja−
listów od daktyloskopii. Kartkę z odciska−
mi swoich palców młodzież otrzymywała w
prezencie. Dużym zainteresowaniem cieszy−
ły się samochody przeznaczone do konwo−

jowania osób. Dzieciaki mogły nawet od−
być krótką przejażdżkę tego typu samocho−
dem. Festyn zakończył się spaleniem kilku−
metrowego chochoła. O bezpieczeństwo
uczestników zabawy zadbała policja.
A tak komentowały zorganizowany m.in.
przez siedlecką policję Dzień Wagarowicza
lokalne gazety: „..sprawdziło się i okazało
w pełni trafionym przedsięwzięciem.” – jak
pisał Nowy Dzwon, a w Tygodniku Siedlec−
kim napisano „...Czy można bardziej osten−
tacyjnie pożegnać zimę? Pewnie, że nie!!!
Takiego, szalonego pierwszego dnia wiosny
jeszcze nie było”.
oficer prasowy KMP w Siedlcach
st. post. Beata Borkowska
w miejscowości Niedziałka lutym br.). Spo−
tkania te poświęcone były problematyce bez−
pieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły.
Podczas tych prelekcji odbył się także pokaz
pojazdu służbowego, tresury psa służbowe−
go i technik obezwładniania osób.
Prowadzone działania cieszą się dużym
zainteresowaniem, zarówno ze strony
uczniów jak i grona pedagogicznego szkół
gminnych. Do końca roku szkolnego planu−
je się przeprowadzić takie spotkania na te−
renie całego powiatu.
(is)

Prewencja w Mińsku
Mazowieckim
Realizując zadania z prewencji kryminal−
nej funkcjonariusze KPP w Mińsku Mazo−
wieckim podjęli działania w ramach progra−
mu „Bezpieczna gmina Mińsk Mazowiecki”.
Programem tym objętao dzieci Szkół Podsta−
wowych z terenu powiatu mińskiego. Poli−
cjanci zorganizowali w tym roku dwa spo−
tkania z młodzieżą (pierwsze z nich w miej−
scowości Brzóza w połowie marca, drugie zaś
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POLICJANT ZA KIEROWNICĄ...
Jak dawać przykład innym radzi:
Naczelnik WRD mł.insp. Ryszard Zieliński
Rozwaga, ostrożność i rozsądek na drodze
Dodatkowe badania lekarskie i psychologiczne
kierowców wprowadzone po ostatniej nowelizacji
Prawa o ruchu drogowym.
I . Badania lekarskie kierowców – art. 122 ust. 1
pkt 3 prd.
Wprowadzono dodatkowe badania lekarskie
przeprowadzone na podstawie skierowania:
1. organ kontroli ruchu drogowego – gdy kierujący
prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub po
spożyciu środka działającego podobnie do alko−
holu;
2. starosty – gdy otrzyma on zawiadomienie od ze−
społu orzekającego o niepełnosprawności kierow−
cy.
Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość al−
koholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: stę−
żenia we krwi powyżej 0,5% alkoholu albo obec−
ność w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg
alkoholu/1dm3 .
W pierwszym przypadku badanie ma na celu
ustalenie, czy osoba skierowana nie jest uzależnio−
na od alkoholu, co wyklucza możliwość posiada−
nia prawa jazdy. W drugim przypadku chodzi o

sprawdzenie, czy rencista ze względu na posiadaną
niepełnosprawność nie ma przeciwwskazań do kie−
rowania pojazdami.
II. Badania psychologiczne kierowców art. 124 ust.
1 pkt 3 litera a prd.
Wprowadzono dodatkowe badania psychologicz−
ne przeprowadzone na podstawie decyzji organu
kontroli ruchu drogowego, jeżeli:
1. kierujący prowadził pojazd w stanie nietrzeźwo−
ści lub po spożyciu środka działającego podob−
nie do alkoholu;
2. kierujący przekroczył liczbę 24 punktów karnych.
Badania te mają na celu stwierdzenie istnienia
lub braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdami.
Kierujący pojazdami, którzy dopuścili się czynu
z art. 178a par. 1 i 2 KK (kierowanie w stanie nie−
trzeźwości) powinni być kierowani jednocześnie na
badania lekarskie i psychologiczne.
Uważam, że przeprowadzenie badań lekarskich i
psychologicznych jest w pełni uzasadnione.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 prd. – kierującym może

Dzielnicowy
− dobry gospodarz rejonu
Główną zmianą,
którą wprowadziło
Zarządzenie nr 23
Komendant Główne−
go Policji z dnia 30
listopada 2001 roku zmieniające zarządzenie
„w sprawie metod i form wykonywania zadań
przez dzielnicowego i kierownika rewiru” jest spo−
sób rozliczania dzielnicowych. W miesiącu kwiet−
niu br. oficerowie Wydziału Prewencji KWP z/s
w Radomiu przeprowadzili cykl szkoleń w pięciu
byłych Komendach Wojewódzkich Policji tj.
w KMP Radom, KMP Siedlce, KMP Ostrołęka,
KMP Płock i KPP Ciechanów oraz 1 w KWP z/s
w Radomiu, które były przeznaczone dla kierow−
ników rewirów i innych funkcjonariuszy nadzo−
rujących służbę dzielnicowych z zakresu Zarzą−
dzenia nr 23/01 KGP z dnia 30 listopada 2001 roku
zmieniające zarządzenie „w sprawie metod i form
wykonywania zadań przez dzielnicowego i kie−
rownika rewiru”. W szkoleniu uczestniczyło 155
kierowników rewirów i referatów dzielnicowych
oraz innych funkcjonariuszy nadzorujących służ−
bę dzielnicowych.
Rozliczenie dokonywane jest na podstawie
punktowej oceny pracy dzielnicowych i polega na
przydzielaniu punktów przez kierowników rewi−
ru lub referatu dzielnicowych za czynności wyko−
nane przez dzielnicowego w rejonie służbowym,
w następujących kategoriach:
I. Rozpoznanie dla potrzeb procesu wykrywcze−
go.
II. Kształtowanie więzi ze społecznościami lokal−
nymi.
III. Praca na rzecz osobistego poczucia bezpie−
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czeństwa obywateli w miejscach publicznych.
IV. AktywnośćV. w zakresie zapobiegania prze−
stępczości.
VI. Dyscyplina służbowa.
Ad 1. Zarządzenie daje możliwości do kre−
owania indywidualnej strategii działania przez
Komendantów Wojewódzkich Policji na rzecz
bezpieczeństwa wychodzącej naprzeciw oczeki−
waniom lokalnej społeczności. Na terenie garni−
zonu mazowieckiego priorytetem jest ogranicze−
nie dynamiki przestępstw i spowodowanie wzro−
stu wykrywalności przestępstw objętych progra−
mem 17x5. Podejmowane właśnie takich działań,
wpływających bezpośrednio lub pośrednio na
wskaźnik dynamiki i wykrywalności przestępstw:
kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży sa−
mochodu, bójki i pobicia, rozboju poddano punk−
towej ocenie. Ponadto punktowane są informacje
o przestępstwach gospodarczych, narkotykowych
oraz przestępstwach z ustaw szczególnych.
Ad 2. Na zdobycz punktową w kształtowaniu
więzi ze społecznościami lokalnymi wpływa licz−
ba spotkań środowiskowych, udział w realizacji
programów prewencyjnych oraz liczba oficjalnych
uwag na nieobecność dzielnicowego w obsługi−
wanym rejonie. Są jednak warunki, które trzeba
spełnić by otrzymać punkty za spotkanie środo−
wiskowe m.in. w trakcie spotkania należy przeka−
zywać informacje z zakresu działań ogólnopre−
wencyjnych z elementami wiedzy wiktymologicz−
nej. Za udział w realizacji programów prewencyj−
nych przydzielamy punkty, jeżeli nastąpi spadek
dynamiki przestępstw w rejonie służbowym dziel−
nicowego.
Ad 3. Wprowadzając ten system wzięto pod

być osoba, która m.in. jest sprawna pod względem
fizycznym i psychicznym. Wspomniane badania
powinny być przeprowadzone profesjonalnie tak,
aby niektórych kierowców eliminować z ruchu dro−
gowego. Stan bezpieczeństwa na naszych drogach
dużo zależy od osobowości kierowców. Najczęściej
wypadki powodują: osoby chwiejne emocjonalnie,
psychopaci.
Podczas przeprowadzania analiz przyczyn wy−
padków drogowych dochodzi się do wniosku, że
ustalona przyczyna np.: nieprawidłowe wyprzedza−
nie, przekroczenie dozwolonej prędkości, ma głów−
ne podłoże w psychologicznych niedomaganiach
uczestników ruchu drogowego.
Kierowcy chwiejni emocjonalnie tak jak nie−
trzeźwi „wiozą śmierć na drodze”.
Zgodnie z art. 129 ust. 1 prd – do zadań Policji
należy:
− czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ru−
chu na drogach
− kierowanie ruchem
− kontrolowanie ruchu
Realizując te zadania Policja jest uprawniona i
jednocześnie zobowiązana do:
− występowania w uzasadnionych przypadkach z
wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierujących
pojazdami z odpowiednim uzasadnieniem (art.
129 ust. 2 pkt 13 prd.). Wykonując te zadania,
możemy wyeliminować z ruchu kierujących: uza−
leżnionych od alkoholu, z defektami psycholo−
gicznymi, oraz z poważnymi ułomnościami fi−
zycznymi.

uwagę również czynności wpływające na poczu−
cie bezpieczeństwa wśród obywateli. Przejawia się
to w tym, że wskazano kierunek pracy dzielnico−
wego zmierzający do stosowania represji w sto−
sunku do sprawców następujących wykroczeń:
zakłócenia spokoju i porządku publicznego, nisz−
czenia urządzeń użyteczności publicznej, urządzeń
użytku publicznego, bezpieczeństwa osób i mie−
nia. W tej kategorii dzielnicowy ma możliwość
otrzymać punkty za uwzględnione wnioski o skie−
rowanie innych służb w celu poprawy stanu bez−
pieczeństwa w rejonie.
Ad 4. Czynności zawarte w czwartej katego−
rii oceniają aktywność dzielnicowego w zakresie
zapobiegania przestępczości. Punktowane są ini−
cjatywy zmierzające do uruchomienia parkingów
i dozorowanych miejsc parkowania samochodów
oraz działań na rzecz zabezpieczenia osób, miejsc
i obiektów. Większą aktywność we współpracy
dzielnicowego z obywatelami ma spowodować
punktowanie ujęć sprawców przestępstw na pod−
stawie sygnału społecznego.
Ad 5. Kolejną kategorią jest dyscyplina służ−
bowa. W tej kategorii ocenie podlegają takie ele−
menty jak: kultura osobista, poziom wiedzy za−
wodowej, kreatywność, wrażliwość na potrzeby
innych, wygląd zewnętrzny, dyspozycyjność,
a także terminowość i rzetelność realizowania
przydzielonych spraw oraz staranność i systema−
tyczność prowadzonej przez dzielnicowego doku−
mentacji.
Mam nadzieję, że ten sposób oceny pracy dziel−
nicowych daje przełożonym możliwość dokona−
nia obiektywnej oceny ich pracy, a tym samym
jest sposobem motywacji samych dzielnicowych.
mł. insp. Kazimierz Kaczor
Naczelnik Wydziału Prewencji
KWP z siedzibą w Radomiu
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PORADY PRAWNIKA
W bieżącym nu−
merze publikujemy
drugą część opinii
prawnej dotyczącej
interpretacji przepi−
sów dotyczących po−
dejmowania przez policjantów dodatkowego
zajęcia zarobkowego poza służbą.
Opinia prawna w przedmiocie określenia
czy wykonywanie przez policjanta funkcji bie−
głego sądowego, obowiązków sądowego ku−
ratora społecznego oraz prowadzenie działal−
ności gospodarczej jest zajęciem zarobkowym
w rozumieniu Rozporządzenia MSWiA
z dn. 7.12.2001r (cz. II).
Udzielając odpowiedzi na podniesione za−
gadnienia należy stwierdzić co następuje:
II. W odniesieniu do możliwości wykony−
wania przez policjanta obowiązków sądowe−
go kuratora społecznego
Sprawę tę należy rozważyć na tle przywo−
łanych przepisów pragmatyki służbowej w Po−
licji oraz ustawy z dn.27.07.2001r. o kurato−
rach sądowych /DZ.U nr.98 poz.1071/
Stosownie do art.1 cyt. Ustawy, kuratorzy
sądowi realizują określone przez prawo zada−
nia o charakterze wychowawczo−resocjaliza−
cyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i
kontrolnym związane z wykonywaniem orze−
czeń sądu. Kuratorami sądowymi są m.in. spo−
łeczni kuratorzy sądowi./art.2 ust.1 pkt.2 cyt.
Ustawy/. Wymagania kwalifikacyjne osób pre−
tendujących dopełnienia funkcji kuratora spo−
łecznego określa art.84 ust.1 cyt. Ustawy, jed−
nocześnie ust.3 art.84 reguluje, że kurator spo−
łeczny pełni swą funkcję społecznie.
Prezes sądu rejonowego ustala i przyznaje
kuratorowi społecznemu miesięczny ryczałt z

tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związ−
ku ze sprawowaniem przez niego nadzorem lub
dozorem./art.90 ust.1 ustawy/
Powyższe jednoznacznie określa, że kura−
tor społeczny nie otrzymuje wynagrodzenia a
więc wykonywane przez niego funkcje nie
mogą być uznane za zajęcie zarobkowe w ro−
zumieniu Rozporządzenia MSWiA z
dn.7.12.2001r.
W konsekwencji dokonanego wywodu na−
leży uznać, że pełnienie funkcji kuratora spo−
łecznego nie wymaga zgody przełożonego w
rozumieniu cyt. Rozporządzenia.
Jednocześnie wyrażam pogląd, że w kon−
tekście przywołanego art.7 ust.1 ustawy z
dn.21.06.1996r. policjant powinien poinformo−
wać raportem przełożonego o fakcie powoła−
nia do pełnienia funkcji kuratora społecznego.
III. W odniesieniu do przesłanek nie−
zbędnych do uzyskania zgody na podjęcie za−
jęcia zarobkowego przez policjanta w formie
prowadzenia działalności gospodarczej na wła−
sny rachunek
Sprawę tę należy rozważyć z uwzględnie−
niem przepisów ustawy z dn.19.11.1999r. pra−
wo działalności gospodarczej /DZ.U nr.101
poz. 1178/ oraz ustawy z dn.21.08.1997r. o
ograniczeniu prowadzenia działalności gospo−
darczej przez osoby pełniące funkcje publicz−
ne /DZ.U nr.106 poz.679/
Stosownie do art.5 cyt. Ustawy prawo dzia−
łalności gospodarczej, podejmowanie i wy−
konywanie działalności gospodarczej jest wol−
ne dla każdego na równych prawach z zacho−
waniem warunków określonych przepisami
prawa.
Ograniczenia w prowadzeniu działalności
gospodarczej określa cyt. Ustawa z

Lepiej być nie może?
Aż 72 procent Polaków ufa polskiej Policji,
w tym 18 procent bardzo. Brak zaufania do nie−
bieskiego munduru deklaruje zaledwie 23 pro−
cent ankietowanych – to wyniki najnowszego
sondażu przeprowadzonego przez OBOP.
Tak dobre opinie na temat Policji, choć
są najlepsze od co najmniej siedmiu lat, nie
powinny być zaskoczeniem. Składa się na
to ciężka praca polskich policjantów i dba−
łość o wizerunek naszej instytucji w me−
diach.
Nieco większym niż Policja zaufaniem
może pochwalić się tylko wojsko – polskim
żołnierzom ufa 79 procent ankietowanych.
W przypadku prokuratury i sądów nieufność
jest większa niż zaufanie. Prokuraturze ufa 38
procent badanych, a 44 procent nie ma zaufa−
nia do tej instytucji. Podobnie jest w przypad−
ku sądów – ufa im 38 procent, a nie ufa 50
procent.
O stosunek do instytucji bezpieczeństwa
i wymiaru sprawiedliwości OBOP pytał

w dniach 9–11 marca 2002, a więc przed trze−
ma ważnymi zdarzeniami, które wywołały
ogólnonarodową dyskusję na temat Policji:
śmiercią policjanta w Nadarzynie, transgra−
nicznym pościgiem ukraińskich bandytów
z dwoma niemieckimi zakładniczkami w sa−
mochodzie i atakiem na
polskich policjantów
w Kosowie.
Badanie zostało prze−
prowadzone na reprezen−
tatywnej próbie 1017
mieszkańców Polski od
15 lat. Podobne badanie
przeprowadzał również
PBS we wrześniu 2001r.,
pytając jednak o ocenę
pracy instytucji; Policja
otrzymała wówczas 54
procent ocen pozytyw−
nych.
(ag)

dn.21.08.1997r.. Art.2 pkt.11 cyt. Ustawy sta−
nowi, że ustawa może mieć zastosowanie do
innych osób pełniących funkcje publiczne, je−
żeli przepis szczególny tak stanowi. Ustawa o
Policji nie rozciąga stosowania ustawy o ogra−
niczeniu prowadzenia działalności gospodar−
czej na policjantów. Art.62 ust.2 ustawy o Po−
licji stanowi tylko o zobowiązaniu policjanta
do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
na polecenie przełożonego, treść tego oświad−
czenia ma odpowiadać warunkom określonym
w &4 ust.2 Rozporządzenia MSWiA z
dn.7.12.2001r. Jest ona tożsama z treścią
oświadczenia określoną w przepisie art.10m
ust.1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia−
łalności gospodarczej.
W omawianej kwestii nie ma wątpliwości
co do możliwości uzyskania zgody na pełnienie
przez policjanta funkcji we władzach spółki,
fundacji lub innego podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą. Taką możliwość
wyraźnie dopuszczono na podstawie &2 ust.2
cyt. Rozporządzenia z dn.7.12.2001r. Kryteria
zezwolenia określone są w &3 tegoż
Rozporządzenia.
Natomiast kontrowersyjna jest możliwość
uzyskania przez policjanta zgody na prowa−
dzenie działalności gospodarczej na własny ra−
chunek na zasadach wynikających z cyt. Usta−
wy prawo działalności gospodarczej.
Ograniczenia swobody podejmowania i wy−
konywania działalności gospodarczej przez po−
licjantów wynika z cyt. Art.7 ust.1 ustawy z
dn. 21.06.1996r. Przepis ten stanowi m.in., że
funkcjonariusze i pracownicy Policji nie mogą
uczestniczyć w żadnej działalności, w tym go−
spodarczej, jeżeli działalność ta mogłaby pro−
wadzić do wykorzystania autorytetu urzędo−
wego, informacji służbowych lub środków pu−
blicznych do celów pozasłużbowych albo w
sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
Ocena czy w zamierzonej działalności go−
spodarczej w/wym. względy w konkretnym
przypadku nie występują, została pozostawio−
na przełożonemu, który dokonując oceny wnio−
sku powinien brać pod uwagę przesłanki okre−
ślone w cyt. Art.7 ustawy z dn.21.06.1996r.
mgr Leszek Kobylski
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P99

TEJ BRONI NIE POWSTYDZIŁBY SIĘ SAM
JAMES BOND
Na uzbrojenie polskiej Policji
wchodzi nowy pistolet model P99
produkcji radomskiej Fabryki Bro−
ni „Łucznik”. Pistolet ten został
skonstruowany na bazie najnow−
szych technologii w niemieckich
zakładach Walther z myślą o Po−
licji i Straży Granicznej. Atuty
P99 to: mała waga (630 gramów
bez magazynka) i pojemność ma−
gazynka, który zmieści 16 poci−
sków.
Według zgodnej opinii specjali−
stów jest on bezpieczny dla użytkownika – jest
niemożliwe by sam wystrzelił. Według ocen
policjantów którzy już strzelali z tego nowo−
czesnego pistoletu P99 to broń bardzo celna,
lekka i przydatna do działań typowo policyj−
nych, o klasę przewyższająca Glocka. Pisto−
let ten wymaga jednak amunicji o bardzo
dobrej jakości, gorsza amunicja może powo−

dować zacięcia raz na ok. 100 strzałów.
Funkcjonalność tej broni podnosi możli−
wość wyposażenia w latarkę halogenową
lub celownik laserowy.
Ważnym aspektem zamówienia MSWiA
jest również wspieranie polskiego przemy−
słu zbrojeniowego i tworzenie nowych
miejsc pracy.
(tk)

Pistolet model P99
Kaliber – 9x19 mm Para
Sposób ryglowania – system Browninga (krótki od−
rzut lufy)
Spust – normalny lub z samonapinaniem
Siła spustu, mechanizm pojedynczego działania –
20N
Siła spustu, mechanizm podwójnego działania – 35N
Droga spustu przy napiętej iglicy – 5 mm
Droga spustu przy samonapinaniu – 14 mm
Pojemność magazynka – 16/10 naboi
Wymiary (L/H/B) – 180 mm/135 mm/129 (32) mm
Długość lufy – 102 mm
Linia celowania – 159 mm
Szerokość szczerbinki – 4.6 mm
Szerokość muszki – 3.6 mm
Masa (bez magazynka) – 630 g
Masa pustego magazynka (10−nabojowego) – 70 g
Masa pustego magazynka (16−nabojowego) – 80 g

NSZZ P

NSZZ P we władzach Forum Związków
Zawodowych
W dniach 15 – 15 kwietnia br. w Warsza−
wie odbył się pierwszy kongres Forum Związ−
ków Zawodowych. Wśród 122 delegatów re−
prezentujących 17 central związkowych, sku−
piających blisko 400 tysięcy członków, było
10 przedstawicieli NSZZ Policjantów, organi−
zacji współtworzącej trzecią co do wielkości
centralę związkową w Polsce.
W pierwszym dniu obrady zdominowała
dyskusja nad deklaracją programową Forum
Związków Zawodowych, stanowiskiem w
sprawie oceny sytuacji w kraju oraz wybory
władz FZZ; w drugim – rozmowa nad najważ−
niejszymi problemami państwa z zaproszony−
mi gośćmi: wicepremierem rządu i ministrem
infrastruktury Markiem Polem oraz ministrem
pracy i polityki społecznej Jerzym Hausnerem.
W dyskusji uczestniczyli też przedstawiciele
OPZZ, „Solidarności”, Solidarności 80 oraz
konfederacji pracodawców.
Przewodniczącym Zarządu Głównego Fo−
rum Związków Zawodowych został Wiesław
Siewierski, przewodniczący Krajowego
Związku Ciepłowników, jednym z pięciu wi−
ceprzewodniczących Antoni Duda, przewod−
niczący KKW NSZZ P. Do Zarządu Główne−
go FZZ wybrano ponadto Janusza Śliwińskie−
go, wiceprzewodniczącego KKW i Janusza
Łabuza, przewodniczącego ZW NSZZ P z
Krakowa; do Komisji Rewizyjnej Zbigniewa
Jagiełło, przewodniczącego ZW NSZZ P z
Łodzi. We władzach FZZ znaleźli się również
przedstawiciele związków zawodowych pra−
cowników Policji.
Warto podkreślić znakomitą organizację i
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sprawny przebieg obrad, co było główną za−
sługą kolegów z policyjnych związków zawo−
dowych, którzy wzięli na siebie trud przepro−
wadzenia Kongresu. Zostało to zauważone i
docenione przez wszystkich uczestników Fo−
rum Związków Zawodowych.
Antoni Duda
Przewodniczący KKW NSZZP

WYCIECZKA DO HISZPANII
Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. Mazowiec−
kiego w dniach 22.04 – 03.05.2002 zorganizo−
wał wycieczkę do Hiszpanii, Francji i Szwaj−
carii. Zarząd do każdego członka Związku do−
płacił 400 zł, a Komendant Wojewódzki policji
200 zł. W wycieczce uczestniczyło 45 osób.
Program wycieczki był bardzo napięty i obej−
mował m.in. zwiedzanie gotyckiej katedry Ste
Marie w Lozannie w Szwajcarii, romańsko−go−
tyckiej katedry Św. Piotra w Genewie, katedry
Sagrada Familia (dzieło życia Antonio Gau−
diego), obiektów olimpijskich i oceanarium w
Barcelonie, ale także klasztoru Benedyktynów
w Montserrat i kapliczki z Czarną Madonną z
La moretta. Niezapomniany był również wy−
jazd do Marinelandu, a w nim delfinarium, ba−
seny i park ZOO. Uczestnicy wycieczki mieli
również możliwość wyjazdu do Andory i prze−
jazdu przez Pireneje z ich niepowtarzalnymi wi−
dokami i serpentynami, które zatykał dech w
piersiach. We Francji z kolei zwiedzanie bazy−
liki w St. Nazaire zwiedzanie St. Tropez, Can−
nes i Nicei, a kolejnego dnia wyjazd do Mona−
co i Monte Carlo, gdzie niektórzy odważni za−
grali w kasynie.. Powrót to z kolei podróż przez
Włochy, Austrię i Czechy.
(tk)

KOMUNIKAT
W dniach 18 marca, 5 i 12 kwietnia br. odbyły
się spotkania zespołu KGP z Komisją Negocja−
cyjną KKW NSZZ Policjantów, przedmiotem któ−
rych była realizacja porozumienia z 25.11.1996
zawartego pomiędzy MSW, Min. Finansów i KGP,
a KKW NSZZ P.
17 kwietnia br Komendant Główny Policji nad−
insp. Antoni Kowalczyk i Przewodniczący KKW
NSZZ Policjantów Antoni Duda wydali wspólny
komunikat, w którym strony zgodnie uznały m.in.,
że cele wynikające z ustaleń zawartych w porozu−
mieniu z 25.11.96, a dotyczące zrównania pozio−
mu przeciętnych uposażeń i świadczeń policjan−
tów i żołnierzy zawodowych nie zostały zrealizo−
wane, że koniecznym jest wyodrębnienie budżetu
Policji w odrębną część budżetową i że strony
widzą konieczność kontynuowania wdrażania
nowego systemu płac w Policji poprzez przedło−
żenie przez KGP odpowiednich założeń do pro−
jektu budżetu na rok 2003, z uwzględnieniem dzia−
łań zmierzających do zrównania świadczeń usta−
wowych policjantów i żołnierzy zawodowych, a
z kolei ustalenia te powinny być zawarte w przy−
gotowywanym przez MSWiA Narodowym Pro−
gramie Zapobiegania Przestępczości.
W wydanym komunikacie podkreślono, że
strona związkowa uznaje, iż toczący się spór zbio−
rowy może zostać zakończony dopiero w momen−
cie uwzględnienia zgłoszonych żądań lub uzyska−
nia gwarancji ich spełnienia, że wspierać będzie
działania legislacyjne KGP w kierunku rozwiązań
ustawowych dotyczących wyodrębnienia budże−
tu Policji i że strona związkowa zawiesza wyko−
nanie uchwały nr 158/02 KKW NSZZP w części
dotyczącej zorganizowania w dniu 8.05.2002 mar−
szu milczenia.
Komunikat ten w całości trafił do wszystkich
Zarządów Terenowych NSZZP.
(tk)

PROMOCJA

Niezawodny partner
Niezawodna broń, nowoczesna kamizelka
kuloodporna, szybki samochód i niezawodne
środki łączności. A także nowe, bardziej przy−
stające do rzeczywistości, uprawnienia, zwięk−
szające szanse w starciu z gangsterami. O tym
wszystkim mówi się ostatnio szczególnie czę−
sto i głośno. Ale policjanci wiedzą, że w ich
codziennej pracy równie ważne jak technika
czy przepisy i procedury są koledzy, partne−
rzy, na których można liczyć w najtrudniej−
szych momentach. Tych trudnych momentów
w niebezpiecznej policyjnej służbie nie bra−
kuje. Nie wszystkich niebezpieczeństw, nie−
szczęśliwych wypadków czy tragedii w cza−
sie wykonywania obowiązków da się uniknąć.
I wtedy potrzebne jest jeszcze coś: pewność,
że w przypadku uszczerbku na zdrowiu, trwa−
łego kalectwa, a także najbardziej tragicznym
− śmierci na służbie czy też spowodowanej nie−
ustannym stresem towarzyszącym policyjne
robocie − policjant lub jego rodzina nie pozo−
staną bez środków do życia czy też ratowania
zdrowia. Taką właśnie pewność daje Program
Ubezpieczeniowy Policja 2001, przygotowa−
ny przez powołaną przez komendanta głów−
nego specjalną komisję, właśnie z myślą o na−
leżytym zabezpieczeniu funkcjonariuszy i pra−
cowników policji oraz ich rodzin. Komisja za
najkorzystniejszą uznała ofertę Grupy PZU.
Program Policja 2001 zawiera:
*ubezpieczenia na życie funkcjonariuszy i pra−
cowników Policji,
*ubezpieczenia na życie małżonków oraz pe−
łnoletnich dzieci funkcjonariuszy i pracow−
ników Policji
*ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków niepełnoletnich dzieci funkcjo−
nariuszy i pracowników Policji
*pakietu ubezpieczenia odpowiedzialności
prawnej

*ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym
„Pogodna Jesień”.
Ubezpieczenia te dostosowane zostały do
specyficznych z racji wykonywania zawodu
“wysokiego ryzyka” oczekiwań policjantów,
a także do ich możliwości finansowych. Szcze−
gółowo prezentują to poniższa tabela.
Szczególnie interesującą formą ubezpiecze−
nia się przed niekorzystnymi skutkami pono−
szenia przez policjantów odpowiedzialności
prawnej jest pakiet ubezpieczenia odpowie−
dzialności praw−
nej. Obejmuje
on:
*Pomoc fi−
nansową dla po−
licjanta w wydat−
kach poniesio−
nych na obronę
przed sądem, je−
żeli w związku z
wykonywaniem
zawodu staje on
przed nim jako
p o d e j r z a n y,
oskarżony lub
pozwany. Ubez−
pieczeniem obję−
te są przede
wszystki wyna−
grodzenie dla ad−
wokata, koszty i
opłaty sądowe,
koszty opinii bie−
głych itp. − do kwoty 20 tys. zł; a także koszty
poręczenia majątkowego zastosowanego jako
środek zapobiegawczy − również do 20 tys.
zł.
*Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek
odpowiedzialności za szkody wyrządzone w
związku z wykonywanym zawodem w mie−
niu osób, trzecich, mieniu Skarbu Państwa

Hej Kaszuby, jakie cudne, gdzie jest taki piękny kraj…!
W dniach 16−19.04.2002r. w Chmielnie na
Pojezierzu Kaszubskim odbył się XVI Zlot Ak−
tywu Turystycznego Resortu Spraw Wewnętrz−
nych i Administracji. Zlot został zorganizowany
przez Koło PTTK “Resorciaki” z KMP w Gdań−
sku, Koło PTTK “Fregata” z Morskiego Oddzia−
łu Straży Granicznej w Gdańsku, Radę d/s Tu−
rystyki r.s.w. i a. W Zlocie uczestniczyli delega−
ci z KWP, KMP, KPP i Oddziałów Straży Gra−
nicznej oraz kół PTTK działających w r.s.w. i a.
Komendę Wojewódzką Policji z/s w Rado−
miu i Klub Turystyczny przy ZW NSSP Woje−
wództwa Mazowieckiego reprezentowali :kol.
Zygmunt Kot i kol. Józef Chodakowski.
W czasie Zlotu odbyło się posiedzenie Rady
d/s Turystyki w r.s.w. i a., zwiedziliśmy skansen
w Wdzydzach, muzeum Kaszubskie w Kartu−
zach, Muzeum Neclów w Chmielnie /ceramika
kaszubska/. Przy pięknej , słonecznej pogodzie
przeszliśmy szlakiem kaszubskim na najwyż−
szy szczyt Kaszub – Wieżycę /328,6m.n.p.m./,

gdzie z wieży widokowej podziwialiśmy piękno
Ziemi Kaszubskiej .
W miejscu zakwaterowania , u wspaniałej ro−
dziny Kostuch przeżyliśmy wspaniałą biesiadę, na
której Maryla i Magda oraz Andrzej i Henio w stro−
jach kaszubskich zaprezentowali piosenki i tańce
kaszubskie. Była kiełbaska, żurek i pieczony dzik,
a dla smakoszy „zupa chmielowa”.
Wieczorem, w przeddzień wyjazdu, w domu
Kultury w Chmielnie obejrzeliśmy wspaniałe wi−
dowisko : WESELE KASZUBSKIE. Zespół
przedstawił całą ceremonię zaślubin . Na spo−
tkaniu obecny był Komendant Wojewódzki Po−
licji z Gdańska nadinsp Leszek Szreder, Naczel−
nik Wydziału Upowszechniania i Promocji Kul−
tury w Policji Biura Kadr i Szkolenia KGP pod−
insp.Grzegorz Jach oraz Komendant Miejski
Policji w Gdańsku podinsp.Krzysztof Gajewski.
Po wspaniałym występie zespołu, w którym
brali udział starsi, młodzież i dzieci, goście we−
selni , /uczestnicy zlotu/, porwali do tańca pra−

oraz w mieniu powierzonym funkcjonariuszo−
wi.
*Ochrona na wypadek zawieszenia funk−
cjonariusza w pełnieniu czynności służbo−
wych. W takiej sytuacji policjant otrzymuje
od ubezpieczyciela przez cały okres zawiesze−
nia 50% dotychczasowego wynagrodzenia.
Cały pakiet ubezpieczenia odpowiedzial−
ności prawnej wynosi 12 zł miesięcznie dla
funkcjonariuszy i 8 zł miesięcznie dla pracow−
ników Policji.

Na korzyść przedstawionych powyżej pro−
pozycji przemawia jeszcze jeden argument:
Grupa PZU według opublikowanych ostatnio
raportów organu nadzorującego firmy ubez−
pieczeniowe jest nie tylko firmą największą,
ale też najbezpieczniejszą na polskim rynku.
Największym kapitałem tej firmy jest zaufa−
nie jej klientów. Zaufanie, które procentuje.
NSZZ P
wie cały zespół. Niedoścignioną jednak parą była
Magda z Heniem i Maryla z Andrzejem , rodo−
wici Kaszubiacy.

Przy muzyce kapeli a później muzyce mecha−
nicznej bawiliśmy się wspólnie do późna w nocy.
Rano wyjazd do Gdańska, zwiedzanie starów−
ki i pożegnanie. Na długo w pamięci uczestni−
ków pozostaną wspomnienia z Kaszubskiej Zie−
mi.
Opr. i zdjęcia Z. Kot
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Mundur na wieszaku

O ile dobrze sobie przypominam było już coś
o woblerach. Czas pobawić się plastikowymi
przynętami potocznie zwanymi „gumami”.
Gumy dzielą się na niesamowicie wiele rodza−
jów, a ich rodowód jak zwykle sięga Stanów
Zjednoczonych, tej bardzie bogatej Ameryki. Na
świecie ludzie łowili na przynęty plastikowe od
1860 roku, masowa ich produkcja z nieco już
innego materiału (PCV) rozpoczęła się w latach
pięćdziesiątych. My będąc za „żelazną kurty−
ną” nie mieliśmy o tym najmniejszego pojęcia,
ale kurtyny już nie ma i przed nami cała plejada
dżdżownic, raczków, rybek, owadów i innych
do wyboru, do koloru. Można dostać oczoplą−
su. Rewelacyjność miękkich przynęt polega na
tym, że do tego stopnia przypominają naturalny
pokarm, że drapieżnik trzyma je w pysku dłużej
niż drewniane lub metalowe i to daje nam szan−
sę na skuteczne zacięcie. Kolejną ważną zaletą
plastikowych przynęt jest łatwość wchłaniania
zarówno zapachów, jak też kolorów. Z plastiku
można wykonać wierną kopię pokarmu natural−
nego. Współczesne plastiki mają różną twardość,
od bardzo miękkich „galaretek” do twardych
„kopyt”. Miękkie przynęty mają to do siebie, że
można je zbroić całkowicie chowając grot we
wnętrzu imitacji. To korzystne zjawisko, zwłasz−
cza gdy wędkuje się wśród zaczepów. Korpus
przynęty jest jednak na tyle miękki, że przy za−

cięciu hak przebija plastik i wpija się w pysk
atakującego go drapieżnika.
Stosowanie plastikowych przynęt stwarza
wędkującemu nieograniczone wprost możliwo−
ści. Swobodnie można dać upust swojej wyobraź−
ni i tworzyć różne dziwolągi, które nie jednej
rybie zawróciły już w głowie. Proszę zauważyć,
że trzymane w jednym opakowaniu różnokolo−
rowe przynęty przejmują od siebie wzajemnie
barwy tworząc ciekawe kombinacje. Zanurzając
na pewien czas przynętę w substancji zapacho−
wej mamy gwarancję, że zapach nie ulotni się z
niej zbyt szybko. Przynęty różnią się między sobą
wielkością (i wagą). Do zbrojenia przynęty pla−
stikowej używa się haka z główką jigową (dżi−
gową) lub ze specjalnie wygiętym zakończeniem
trzonka (podobnie jak do zbrojenia martwej ryb−
ki). Rozmiar haka zależy od wielkości zbrojonej
przynęt. W przypadku stosowania haka z główką
– jej ciężar dobieramy w zależności od głęboko−
ści na jakiej przynęta ma pracować oraz od siły
nurtu – w przypadku łowienia w rzece.
Zasadą jest, że lepiej używać główki nieco
lżejszej niż za ciężkiej. Główki zwykle wyko−
nane są z ołowiu i posiadają uszko do zawiąza−
nia na nim żyłki. Bywają jednak styropianowe
główki pływające. Są one z reguły bardzo lek−
kie i przynętę należy dociążyć ciężarkiem
umieszczonym w pewnej odległości przed przy−
nętą – bezpośrednio na żyłce, ale lepiej na troku
bocznym. Powoduje to, że ciężarek przesuwa
się po dnie wzbijając atrakcyjny obłoczek mułu,
zaś przynęta płynie ponad okiem, co stwarza
pozory rzeczywistości. Główek jest kilkanaście
rodzajów i kształtów w zależności od tego, jak
planujemy, aby zachowała się przynęta. Na ten
temat można napisać kilkudziesięciostronicową
rozprawkę, więc zaledwie sygnalizuję temat.

GRAMY W SZACHY
W tym nu−
merze zamiast
tradycyjnego za−
dania do rozwią−
zania prezentu−
jemy relację z I
Mistrzostw Pol−
ski Służb Mun−
durowych
w Szachach.
Mat w 36 posunięciach
Mistrzostwa
miały charakter indywidualny i odbyły się w Jarno−
łtówku koło Głuchołaz w województwie opolskim.
Jest to miejscowość wypoczynkowo−lecznicza, wy−
jątkowo atrakcyjna zarówno latem jaki zimą, poło−
żona w paśmie Gór Opawskich w bezpośredniej bli−
skości przejść granicznych z Czechami (Konradów
– Zlate Hory i Głuchołazy – Mikulovice). Liczne
szlaki turystyczne prowadzą ku najwyższemu szczy−
towi Gór Opawskich – Biskupiej Kopie (890 m
n.p.m.) Klimat sprzyjał szachistom.
Organizoatorami Mistrzostw były: Gminne Zrze−
szenie LZS w Głuchołazach, Opolski Związek Sza−
chowy i „Społem” − Wielobranżowa Spółdzielnia
Pracy w Opolu. Jednym ze współorganizatorów był
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Kierow−
nikiem Mistrzostw (w zakresie organizacji) był Ry−
szard Kowal, a sędzią Jacek Matlak z Bielska Bia−
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łej. 39 zawodników reprezentowało następujące służ−
by mundurowe: Wojsko Polskie, Policję, Straż Po−
żarną i Służbę Więzienną. Przeważającą grupę wśród
nich stanowili (co bardzo cieszy!) policyjni szachi−
ści. Większość uczestników to utytułowani szachi−
ści, wielu z kategorią centralną, a jeden z tytułem
mistrza krajowego.
Zawody przeprowadzono w Ośrodku Wypo−
czynkowo – Leczniczym „Społem” w Jarnołtów−
ku w dniach 18 – 21 kwietnia 2002r. na dystansie
9 rund, systemem szwajcarskim. Przez pierwsze
dwa dni grano po 3 rundy, trzeciego dnia – 2 run−
dy i ostatniego dnia – jedną. Z mazowieckiej KWP
na zawody udała się cała drużyna: 4 czynnych po−
licjantów – Jacek Sieczkowski, Andrzej Pulik,
Marian Frąk , Stanisław Sobich i emerytowany
policjant Zbigniew Pycka z Siedlec. Kom. Jacek
Sieczkowski cały czas znajdował się w czołówce
turniejowej tabeli i w niedzielę 21 kwietnia sto−
czył w ostatniej rundzie zacięty pojedynek, które−
go stawką był co najmniej tytuł wicemistrza Pol−
ski. Niestety nie udało mu się wygrać. Remis dał
mu jednak i tak wysokie 6 miejsce w kraju! Nale−
ży zaznaczyć, że uzyskał tylko 0,5 punktu mniej
od pierwszych trzech zawodników. Wielkie bra−
wa dla Jacka! Także dla pozostałych naszych dziel−
nie walczących zawodników. W pierwszej piętna−
stce końcowej tabeli turniejowej znalazło się aż

Warto go jednak drążyć bo gumy są tanie i rów−
nie skuteczne, jak inne przynęty. Przynęty mięk−
kie wymyślono w Ohio do sportowego połowu
bassa. Sprawdziły się doskonale. Również u nas
nieźle biorą na nie szczupaki, okonie i głównie
sandacze. Gumki można łączyć z innymi przy−
nętami spinningowymi. Przykładem może być
niewielka gumka nadziana na jeden z haków
kotwiczki (lub hak) wahadłówki lub obrotówki.
Takie połączenia przynęt noszą nazwę „tandem”.
Opis poszczególnych przynęt w następnej
bajce. Teraz trochę o sprzęcie. Do połowu naj−
drobniejszymi przynętami tzw. „paprochami”
można używać klasycznego zestawu mucho−
wego (kij+sznur+przypon i kołowrotek). Nie bę−
dzie to jednak spinning, a dewiacja kogoś, kto
za wszelką cenę musi machać non stop kijem
nad każdą wodą. Do łowienia najdrobniejszymi
przynętami używa się delikatnego sprzętu i cien−
kiej żyłki (0,14 – 0,18). Wędzisko powinno być
sztywne z miękką wklejaną węglową końców−
ką lub nie (w zależności od panującej mody) i o
długości nie odbiegającej od omawianych
uprzednio metod.
Sztywne jednak koniecznie aby:
1. Nadać przynęcie zaplanowany ruch;
2. Pewnie wbić hak w pysk ... ryby.
Kołowrotek niewielki, najlepiej o stałej szpuli
mieszczący ok. 100 m mało rozciągliwej żyłki
o przekroju 0,16 mm.
Do przynęt dużych i ciężkich można używać
również niskoprofilowych multiplikatorów (i nie
tylko) oraz wędzisk baitcastingowych. Przekrój
żyłki 0,25 – 0,30 mm. Zamiast żyłki można sto−
sować nierozciągliwe linki kompozytowe i ple−
cionki, ale to już są spore pieniądze.
To tyle na dziś. Do następnej pogaduchy.
Stalker
sześciu mazowieckich policjantów (czterech na−
szych i dwóch z KSP). Zwyciężył mistrz krajowy
Łokasto Anatol (6,5 pkt) reprezentant Instytucji
Centralnych MON, drugie miejsce zajął łódzki
policjant – Sławomir Szmaciński (też 6,5 pkt), a
trzecie Stanisław Matyja – żołnierz z Opola (rów−
nież 6,5 pkt). Miejsca mazowieckich policjantów:
6. Jacek Sieczkowski (KWP z/s w Radomiu) – 6
pkt nagroda rzeczowa
9. Krzysztof Celmer (KSP) – 6 pkt
11. Zbigniew Pycka (KMP Siedlce) – 5,5, pkt
12. Stanisław Sobich (KWP z/s w Radomiu) – 5,5,
pkt
13. Dariusz Cyra (KSP) – 5 pkt
14. Andrzej Pulik (KPP Kozienice) − 5 pkt
24. Marian Frąk (KWP z/s w Radomiu) – 4 pkt
Wyjazd na zawody był możliwy dzięki wspar−
ciu finansowemu udzielonemu zawodnikom ze
strony Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w
Radomiu i Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Poli−
cjantów woj. mazowieckiego, którym dziękujemy.
Szczególne podziękowania zawodnicy kierują na
ręce przewodniczącego Związku – Zbyszka Dą−
browskiego.
Za rok będzie można z pewnością powalczyć
o tytuł mistrzowski, a może jesienią br. uda się
zorganizować I Indywidualne Mistrzostwa Polski
Policji w szachach w Białobrzegach radomskich!
Z szachowym pozdrowieniem
mł. insp. Marian Frąk

Mundur na wieszaku

TO JEST KINO!
PINK FLOYD − THE WALL
„Ściana” to filar muzyki w
wykonaniu najwybitniejszego
zespołu rockowego, który do
tej pory ujawnił się światu.
„Ściana” to fundament, ka−
mień milowy, monument,
dzieło. Moim zdaniem w mu−
zyce rockowej nie stworzono
nic wspanialszego i raczej nie
zanosi się na to.
Album „The Wall” powstawał przez kilka lat, na które
złożyły się kolejne zmiany wersji, dogrywki i praca nad
filmem. Pod koniec lat siedemdziesiątych Pink Floyd
ustalił już swoją renomę. Po wydaniu kilkunastu płyt, w
tym słynnych „Dark Side Of The Moon”, „Wish You
Were Here” i “Animals”, wszyscy wiedzieli, że kolejna
płyta znów będzie lepsza. Wówczas, po odejściu Syda
Barreta, dominację w zespole przejął Roger Waters. Cała
„The Wall” obciążona jest zresztą jego obsesjami, jest
on autorem większości tekstów, aranżacji i scenariusza
do filmu. Płytę ostatecznie nagrano pomiędzy kwietniem
i listopadem 1979 roku, a „ścinki” które po kolejnych
opóźnieniach i zmianach koncepcji nie weszły do albu−
mu, stały się szkieletem będącej praktycznie solową płytą
Watersa „The Final Cut”, wydanej w 1983 roku po raz
ostatni pod wspólną nazwą zespołu.
Klasę tego muzycznego przedsięwzięcia podkreślił
pełnometrażowy film, który premierę miał w 1982 roku
i dlatego ścieżka dźwiękowa tego filmu różni się od tej
z płyty, dodano też dwa nowe utwory. Wcześniej, jesz−
cze w 1979 roku, świat został zelektryzowany szokują−
cym „Another Brick In The Wall” z tej płyty, ze wspa−
niałym chórkiem dziecięcym z Islington Green School
(ten utwór znalazł się również na osobnym singlu, za−
chęcając do wysłuchania 80−minutowej całości). Tej
muzyki nie wolno słuchać jednym uchem w gwarze roz−
mów, ale wyłącznie w samotności i do tego w odpo−
wiednim nastroju, by smakować każdą nutę i wychwy−
cić jej przesłanie. Tytułowa „ściana” oddziela psychiki
ludzi i tworzy bariery, które niszczą indywidualistów.
Niektórzy w „The Wall” widzą „mur”, ale pokazany w
filmie totalitaryzm zrodził się przecież tylko w głowie
Pinka, jako odpowiedź na ogarniające go szaleństwo.
Takie szaleństwo prowadzi często do wojen i Pink Floyd
już dwadzieścia lat temu ostrzegał przed upadkiem hu−
manistycznych wartości i ideałów, ostrzegał przed spo−
łeczeństwem hien i sępów, w którym liczy się już tylko
pieniądz i układ.
Mam wszystkie oryginalne „The Wall”: pierwsze, na
dwóch czarnych longach 33 1/3 rpm, późniejsze CD,
film na taśmie VHS i ostatnio wydany DVD. Warto mieć
szczególnie ten ostatni. Stereofoniczna ścieżka dźwię−
kowa została ponownie zgrana z oryginału z wykorzy−
staniem możliwości dynamiki
sześciokanałowego AC−3, po−
dobnie film ma teraz blask i
panoramiczny wymiar kino−
wy; wreszcie odpowiedni no−
śnik dla ponadczasowego
dzieła. Muzyki Pink Floyd
będzie się słuchało kolejnych
kilkadziesiąt lat.
Tadeusz Kaczmarek

MAJÓWKA Z OSKARAMI
Maj to oczywiście najodpowiedniejszy miesiąc na majówkę, dlatego też dys−
trybutor filmów Vision przygotował dla wszystkich kinomanów nie lada gratkę –
Majówkę z Oskarami, czyli trzy oskarowe filmy i nagrody. Ponadto w kinach bę−
dzie można znaleźć ulotkę, która jest jednocześnie kuponem akcji „Majówka z
Oskarami” (kupony będą także drukowane w prasie). Zasady udziału w akcji są
proste: należy wziąć kupon z kina lub wyciąć go z gazety, obejrzeć wszystkie trzy
filmy, a przy zakupie biletu na każdy film podstemplować kupon w kasie i zacho−
wać bilet. Kupując bilet na ostatni z trzech filmów należy przedstawić kupon wraz
z biletami i każdy kto to zrobi w zamian otrzyma kasetę wideo ze znakomitym
filmem. Akcja rozpoczyna się 10 maja a potrwa do końca czerwca i obejmować
swym zasięgiem będzie największe miasta Polski – Warszawę, Kraków, Wrocław,
Trójmiasto i Poznań.
„GOSFORD PARK” w kinach od 10
maja – Oskar za najlepszy scenariusz
Reż.: Robert Altman
Obsada: Michael Gambon, Kristin Sccot
Thomas, Camilla Rutheford, Maggie Smith
i inni
Częściowo jest to komedia charakterów,
częściowo film kryminalny. Jest to też jed−
nocześnie portret generacji, której już nie ma, a także obraz wypełniony seksem,
historią tragicznych osobowości, których kulminacją jest morderstwo, a może dwa.
Dopiero przy drugim oglądaniu odkrywa się wszystkie tajemnice tego filmu...
Akcja filmu toczy się w 1932 roku we wspaniałej wiejskiej siedzibie Gosford
Park, do której pan i pani McCordle zaprosili przyjaciół i krewnych na przyjęcie
połączone z polowaniem. Ale nic nie jest takie jak się wydaje. Zarówno pośród
obwieszonych klejnotami gości, jedzących obiad, ani też w sypialniach i stanowi−
skach pracy, gdzie służący pracują co dzień dla komfortu własnych pracodawców.
Kiedy przez kilka pierwszych dni obserwujemy gości, a także obsługujący ich
zespół, odkrywamy, że każda z osób ma swoje tajemnice i że dwa z pozoru odręb−
ne światy łączą się. Nagle wydarza się morderstwo – ginie pan domu. Do Gosford
Park przybywa inspektor Thompson. Wydaje zarządzenie, że nikt nie może opu−
ścić posiadłości do czasu, kiedy nie odnajdzie się zabójca. Inspektor zdaje się przy
tym ignorować służących, przebywających w Gosford Park. Popełnia w ten spo−
sób olbrzymi błąd.
IRIS w kinach od 24 maja
Reż.: Richarda Eyre – Oskar za naj−
lepszą drugoplanową rolę męską dla Jima
Broadbenta
Obsada: Judi Dench, Jim Broadbent,
Kate Winslet, Hugh Bonneville i inni
“Iris” to prawdziwa historia znanej do−
brze w Polsce pisarki i filozof Iris Mur−
doch oraz jej męża Johna Bayley’a. Film
oparty jest na wspomnieniowych książkach Bayley’a „Iris: A Memoir” i „Elegy for
Iris”.
Film jest obrazem ich pierwszych i ostatnich wspólnych lat. Odgrywająca rolę
dojrzałej Iris Murdoch – Judi Dench powiedziała o ich małżeństwie, że byli jak
dwie połówki tego samego jabłka. On gotował, robił zakupy. Ona pisała. Oboje
świetnie tańczyli i grali w pokera. Uwielbiali podróżować. Iris Murdoch kochała
zarówno męża jak i kobiety. Była bezpośrednia, szczera, otwarta, pełna pasji,
pewna siebie indywidualistka głodna doświadczenia jakie niesie życie. Kiedy młody
Bayley spotyka ją w Oxfordzie w 1954r. jest oszołomiony jej żywiołowością. Kie−
dy pytają go „Jesteś z Iris?” odpowiada „Mam nadzieję”. Mimo niezwykle bystre−
go umysłu Bayley jest nieśmiały, nie wierzy we własne siły, nie ma doświadczeń
seksualnych. I choć na pierwszy rzut oka to nie jest para idealna, życie pokaże, że
tak właśnie było.
W następnym numerze PGM przeczytacie o kolejnym filmie w ramach Majówki
z Oskarami – „Monster’s Ball: czekając na wyrok”, który na ekrany kin wejdzie
31 maja.
DYSTRYBUTOREM FILMU JEST VISION !!!
Przygotowała: Agnieszka Gołąbek
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Niektóre z 400 wypowiedzi internautów na stronie dyskusyjnej Crime Stoppers – www.crime−stoppers.top.pl

Bardzo podoba mi się wasza inicjatywa.
Myślę, że przestępczość w Polsce można bez
problemu zatrzymać − musi być jednak ku temu
wola polityczna − a takowej nie ma. Kodeks
karny chroni de facto przestępców, a w War−
szawie budżet miasta zżera m.in. Straż Miej−
ska i kosmiczna liczba radnych (chyba z dwa−
dzieścia razy więcej niż w NY).
W jednym z najniebezpieczniejszych do nie−
dawna miast na świecie − Nowym Jorku − poja−
wił się jeden człowiek, burmistrz, który wydał
walkę przestępczości i pijanym kierowcom.
Przyjął on tylko jedno założenie − że za pope−
łnienie przestępstwa odpowiada przestępca, a nie
trudne warunki życia, trudna sytuacja rodzinna
i inne (...). I ja się absolutnie z tym zgadzam.
Jeśli np. w Warszawie są pieniądze na to,
by utrzymywać wspomnianą już Straż Miej−
ską, która wlepia mandaty staruszkom handlu−
jącym kwiatami, to znaczy, że to bogate mia−
sto i stać nas na doskonale wyposażoną poli−
cję. Jeżeli dochodzi do tego, że Policja odma−
wia przyjęcia zgłoszenia napadu, a w środku

dnia można być okradzionym przez dresiarzy
na Nowym Świecie, to znaczy, że system jest
chory i nikomu nie zależy, żeby go uzdrowić.
A oto moja 5−cio punktowa propozycja na
błyskawiczną poprawę stanu bezpieczeństwa.
1. Wprowadzić na stałe przyspieszony tryb
orzekania w sprawach o napad, wymuszenie,
kradzież itp.;
2. Wprowadzić instytucję ciężkich robót pu−
blicznych;
3. Zmienić kodeks karny tak, żeby uczci−
wy obywatel mógł bez żadnych konsekwencji
odstrzelić głowę włamywaczowi i każdemu in−
nemu bandycie (i policjant także);
4. Kradzież samochodu traktować jak w
USA − jak kidnaping − i karać bardzo wysoko;
5. (drastyczny) − w sprawach przeciwko ży−
ciu i zdrowiu recydywistom dawać dożywo−
cie (ale ja tak na prawdę jestem zwolennikiem
kary śmierci).
Pozdrawiam, trzymam kciuki za Policję i
Crime Stoppers!
Rycho, Warszawa

„Tolerancja jest to gotowość przyznania przedsta−
wicielowi innego światopoglądu tej samej dozy in−
teligencji i dobrej woli, co sobie.”
Karl Rahner

Nawet twórcy
kultowej gry strate−
gicznej Jagged
Aliance 2 docenili
wartość pistoletu
P99, nadając mu
nadzwyczajne wła−
sności, lepsze od in−
nych pistoletów w tej grze. Znalazło to też wyraz w przy−
chylnym komentarzu, wg którego „James” również prefe−
ruje tę broń. Strzelając z tej broni „...ty też możesz być 007”.

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji wydawany przez Komendę Wojewódzką Policji
z/s w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59 26−600 Radom, http://www.kwp.radom.pl.
Redaktor naczelny – Rzecznik Prasowy KWP Tadeusz Kaczmarek,
tel.: (0−48) 345–26–25, fax.: (0−48) 345–27–15.
Redaktor prowadzący: Agnieszka Gołąbek tel.: (0−48) 345–23–07,
Współpraca: Marian Frąk, Anna Walczak − 345–22–57,
Grafiki komputerowe: Tadeusz Kaczmarek, wykresy: Agnieszka Gołąbek.
Łamanie i druk: VIRGO, tel.: 048 363 38 44, www.virgo.net.pl.
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FRASZKI
Z POLICYJNEGO
RĘKAWA
STAN PRAWA
Takie mamy prawo,
że drań bije brawo.
ROZLICZENIE
Najważniejsze, to nie tracić głowy
kiedy na karku urząd skarbowy.
POCIECHA PRZEGRANEGO
Zwycięstwo wszystkich kusi
− a ostatni też być musi!
DO PANI
Jesteś mi wiosną,
jesienią i zimą,
a na sen chwiejny
− melatoniną.
BUDZENIE ŻYCZLIWOŚCI
Najlepiej życzliwość wzbudzić
stawiając butelkę wódzi!
PIĘKNO PRZYRODY
Najpiękniejsza jest przyroda,
gdy w ramionach kobieta młoda.

Fraszki sytuacyjne (serialowe)
RADOMSCY POSŁOWIE
Mamy jeszcze jednego
− posła Biernackiego.
ZMIANA
Niech Radom nie liczy
na Złotopolice –
a na komendanta Romla
bezpieczne ulice.
NIE TYLKO
Piękną policjantką
jest Marylka Baka,
ale też w Policji
służy jedna taka!
KADROWCOM
Mimo, że budżet
cięcia nam zbiera
może przyjąć do służby
Wiesława Gabriela?
mł. insp. Marian Frąk

