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Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji
Pościg po
napadzie sprawcy
zatrzymani na
gorącym uczynku
KPP Wyszków jednostka i
programy
prewencyjne
Skargowość w
Policji
Porady prawnika:
urlopy
Policjant za
kierownicą usuwanie
pojazdów
Na terapię do
Otwocka
Kosmiczna,
pikantna kuchnia
UB40 i K19

Relaks w rytmie reggae

foto: Tadeusz Kaczmarek

W pochmurne, zimne dni, gdy aura sprzyja raczej depresji, warto przejrzeć jeszcze raz fotografie
z wakacji. Przypominamy tym samym, że ci spośród naszych czytelników, którzy interesują się
fotografią, mogą na naszych łamach zamieścić swoje najciekawsze prace. A nie zawsze o jakości
zdjęcia decyduje sprzęt, najważniejszy jest pomysł i właściwe spojrzenie przez obiektyw. Prezentowana fotografia została wykonana aparatem Nikon F70 i standardowym obiektywem Nikkor 50mm/
1,8 AF, ale... z topu masztu, tzn. z wysokości około 6 metrów nad pokładem. (tk)

Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie. Nakład 1200 egzemplarzy.
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AKTUALNOŚCI
Ostrów Mazowiecka, ul. Jagiellońska, 6.12.2002, godz. 10:00 – Nieznany
sprawca podszedł do kiosku i przez otwarte okienko wsunął rękę, w której trzymał
przedmiot podobny do pistoletu. Napadnięta kioskarka wyjęła bilon z szuflady
i rzuciła nim w napastnika, jednocześnie
chwytając rękę w której miał pistolet.
Sprawca wyrwał się i zbiegł nic nie kradnąc.
Płock, ul. Łukaszewicza, 7.12.2002,
godz. 15:40 – Nieznani sprawcy włamali
się do Nissana Primera i do Poloneza. Z
Nissana ukradli panel sterujący do radia,
a z Poloneza radioodtwarzacz. Penetracja
terenu przez patrole SPPP KWP doprowadziła do zatrzymania trzech nieletnich
sprawców.
Ciechanów, ul. Okrzei, 4.12.2002,
godz. 2002 – Policjanci z KPP w pościgu
zatrzymali dwóch małoletnich (18 i 19 lat),
którzy wybili szybę w drzwiach samochodu
Skoda Octavia i ukradli przedmioty leżące
wewnątrz.
Płońsk, 5.12.2002, godz. 15:00 – Policjanci z Sekcji Kryminalnej KPP ustalili
sprawców kradzieży z włamaniem do skrzynek telekomunikacyjnych, z których wymontowane zostały elektroniczne przyłącza
do internetu. Sprawcami okazali się czterej
nieletni w wieku 16 lat, zamieszkali w Płońsku i okolicach. Podzespoły elektroniczne
zostały odzyskane.
Tarczyn, pow. Grójec, 3.12.2002,
godz. 21:30 – Policjanci z KP Tarczyn zatrzymali dwóch mężczyzn (49, 47 lat, zam.
Warszawa, Grójec), którzy kilka dni wcześniej dokonali rozboju na mieszkańcu Grójca.
Płock, ul. Nowy Rynek, 28.11.2002,
godz. 18.00-Policjanci KMP w Płocku zatrzymali w pościgu, bezpośrednio po przestępstwie, trzech młodych przestępców,
którzy wybili szybę w oknie wystawowym
i dostali się do wnętrza sklepu jubilerskiego „Argentum” i ukradli wyroby ze srebra
o wartości około 10.000 zł. Skradzione mienie zostało odzyskane, a sprawców osadzono w areszcie do dyspozycji sądu. Następnego dnia, decyzją sądu rejonowego w
Płocku, wszyscy trzej otrzymali sankcje w
postaci dwumiesięcznych aresztów.
Parznice, gm. Kowala, pow. Radom,
26.11.2002 r., godz. 22:00- Policjanci
KMP w Radomiu realizując własne informacje w toku przeszukania posesji prywatnej odnaleźli części samochodowe od Poloneza, skradzionego z Radomia oraz części od Poloneza Caro, skradzionego z terenu Szydłowca. Ponadto policjanci zabezpieczyli samochód Polonez Caro, w którym zachodzi podejrzenie przerobienia
pola numerowego. W związku z tą sprawą
policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn
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w wieku 23 i 28 lat, mieszkańców powiatu
radomskiego.
Mińsk Mazowiecki, ul. Łupińskiego,
22.11.2002 r., godz. 1:35- Policjanci KPP
zatrzymali na gorącym uczynku dwóch
mieszkańców Mińska Maz. w wieku 19 i 20
lat, którzy po wybiciu szyby w drzwiach samochodu Citroen Jumpy, skradli radio samochodowe. Zatrzymanych osadzono w
PIZ a dalsze postępowanie prowadzi KPP
Mińsk Maz.
Płońsk, ul. Grunwaldzka, 21.11.2002
r., godz. 23:30-Policjanci z KPP w Płońsku zatrzymali w bezpośrednim pościgu
dwóch chłopców wieku 15 i 16 lat, którzy
włamania do baru gastronomicznego,
z którego skradli kuchenkę mikrofalową
oraz przygotowali do wyniesienia artykuły
żywnościowe. Skradzione przedmioty policjanci odzyskali a nieletnich po uzgodnieniu z Sędzią Wydziału Rodzinnego i Nieletnich osadzono w PIZ.
Radom,
ul.
Niedziałkowskiego,
22.11.2002, godz. 0:10 – Pod samochodem osobowym marki Renault Megane,
w pół godziny po zaparkowaniu przez właściciela, detonował ładunek wybuchowy o
znacznej sile. Samochód uległ całkowitemu
spaleniu, w oknach okolicznych domów
stłuczeniu uległo ponad 140 szyb, nikt nie
odniósł obrażeń.
Iłża, 21.11.2002, godz. 7:15 – W nocy
20/21.11 nieznani sprawcy odcięli kraty zabezpieczające okno w sklepie i usiłowali dostać się do wnętrza samochodu, lecz zamierzonego celu nie osiągnęli, gdyż zostali
spłoszeni. Podczas kontroli drogowej
w miejscowości Gaworzyna patrol Policji
ujawnił w samochodzie Polonez nożyce do
cięcia metalu oraz łom. policjanci zatrzymali w policyjnym areszcie trzech jadących
tym samochodem mężczyzn (dwóch z Radomia, jeden ze Zwolenia).
Kopana, gm. Tarczyn, pow. Grójec,
19.11.2002 r., godz. 9:00- 28-letni mieszkaniec gm. Tarczyn został pobity w swoim
mieszkaniu przez dwóch nieznanych mężczyzn, którzy poddawali go presji psychicznej, chcąc wymusić pieniądze które miał
otrzymać w przyszłości.. Sprawcy skradli
również z mieszkania buty sportowe, kurtkę
i kilka przedmiotów. W wyniku podjętych
przez policję czynności w związku z tą sprawą
zatrzymano i osadzono trzy osoby (dwóch
mężczyzn w wieku 31 i 54 lata oraz 22-letnią
kobietę, mieszkańców pow. Grójec) podejrzewane o dokonanie tego czynu. Zatrzymanych osadzono w policyjnym areszcie.
Nowa
Wieś,
pow.
Wyszków,
19.11.2002 r., godz. 11:00 – Policjanci PG
KPP Wyszków zatrzymali kobietę, mieszkankę gm. Rząśnik, podejrzewaną o fałszowanie dokumentów na szkodę jednej z firm.
Podczas przeszukania posesji należącej do

w/w osoby ujawniono i zabezpieczono 90
butelek alkoholu bez znaków skarbowych
akcyzy, jedną sztukę broni gazowej z amunicją oraz samochód Seat , który był skradziony w Szczecinie. Zatrzymano właściciela pojazdu, 22-letniego Białorusina, nielegalnie przebywającego na terenie RP.
Radom, ul. Miła, 19.11.2002r, Policjanci KMP w Radomiu w wyniku dokonanego przeszukania należącego do 41-letniego mieszkańca Radomia ujawnili i zabezpieczyli ponad 1500 paczek papierosów
różnych marek, 30 l. wyrobów spirytusowych, 2 urządzenia do kapslowania butelek, 150 szt. polskich znaków akcyzy, 220
szt. znaków akcyzy z Ukrainy oraz etykiety
na butelki różnego rodzaju nakrętki na butelki. Właściciela garażu zatrzymano.
Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa,
17.11.2002, godz. 12:40 – Policjanci zatrzymali w bezpośrednim pościgu dwóch
młodych Polaków (18 i 27 lat), którzy działając wraz z trzecim, nieustalonym sprawcą,
przemocą usiłowali odebrać portfel pewnemu mężczyźnie, który jednak pomimo razów zdołał się obronić i wezwał patrol Policji.
Radom, ul. Królewska, 14.11.2002 r.,
godz. 20:10- Policjanci KMP w Radomiu
w bezpośrednim pościgu zatrzymali trzech
mężczyzn w wieku 19-21 lat, mieszkańców
Radomia, którzy włamali się do samochodu Opel Astra, a następnie jeden ze sprawców ugodził nożem właściciela samochodu,
który to doznał lekkich obrażeń ciała. Ci
sami sprawcy włamali się wcześniej do innego samochodu stającego obok, także
Opla Astry, gdzie skradli teczkę z dokumentami. Zatrzymanych osadzono w policyjnym areszcie.
Płock, ul. Sienkiewicza, 14.11.2002
r., godz. 15:00- Policjanci KMP w Płocku
zatrzymali dwóch mieszkańców Płocka w
wieku 20 i 27 lat, którzy poruszali się skradzionym w dniu 10.11.2002 r. samochodem
Fiat 126 p z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Oryginalne tablice tego samochodu znajdowały się wewnątrz pojazdu.
Sprawcy zostali osadzeni w PIZ a samochód zwrócono osobie pokrzywdzonej.
Radom, ul. Kasztelańska, 13.11.2002
r., godz. 20:00 – Policjanci Sekcji Kryminalnej KMP w Radomiu odnaleźli i zabezpieczyli częściowo zdemontowane samochody Fiat Cinquecento oraz samochód
Mercedes utracony na terenie Świdnika.
Ponadto policjanci zabezpieczyli stojący na
posesji samochód Opel Astra, który został
skradziony na terenie Radomia. Zatrzymano 21-letnią mieszkankę Radomia, która
nie posiadał dokumentów zakupu samochodu Opel i nie potrafiła wyjaśnić okoliczności jego posiadania. Zatrzymaną osadzono w PIZ.
(tk)

AKTUALNOŚCI
Boże Narodzenie to wyjątkowe święta w
roku. Skłaniają do refleksji, a jednocześnie
pełne są radości i nadziei.

te Święta będą szczęśliwsze od poprzednich
i pełne dobrych wspomnień związanych z
wieloletnią policyjną pracą.

Z okazji zbliżających się tegorocznych
Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć
wszystkim policjantkom i policjantom oraz
pracownikom cywilnym mazowieckiego
garnizonu, by ten czas upłynął Wam spokojnie i w pełnym ciepła rodzinnym gronie.

W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem 2003 życzę wszystkim by był on lepszy
od mijającego 2002. Niech obfituje w nowe
możliwości oraz perspektywy i niech Wam
przyniesie dużo optymizmu, pogody ducha i
siły do realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Policjantom, którzy w te szczególne dni
będą czuwać nad bezpieczeństwem innych,
życzę by szczęśliwie wrócili do kochających żon i dzieci, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.
Szczególne świąteczne życzenia kieruję
do wszystkich policyjnych emerytów. Niech

Wigilijne wspomnienie
W moim świecie naprawdę niewielkim
pośród ścian, obrazów i wierszy.
Przyszedł w małej stajence przy piecu
wigilijny Pan Jezus – wśród świerszczy.
Małe rączki z ciepłego ma chleba,
usta całe z jabłek czerwieni.
No, a w oczach ma zieleń świerczyny.
która pachnie lasem już w sieni.

nadinsp. Wiesław Stach
Komendant Wojewódzki Policji zs.
w Radomiu

Gwiazdy w niebie płoną i dzwonią,
Nie ma mirry kadzidła ni złota ...
Tylko matka, co krząta się po domu
i ta noc, która znów zrodzi Boga.
Potem wszystko tak nagle się stało:
biały obrus, modlitwa, życzenia ...
Każde słowo w nas się zmieniało
w pojednanie – dla Jego imienia.
mł. asp. Wiesław Maliszewski

Moc serdeczności - wszystkim Czytelnikom „Policyjnego Głosu Mazowsza” Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2003 Roku życzy redakcja.

POŚCIG PO NAPADZIE
Radom, ul. Czarnoleska, 7.12.2002, godz.
12:10 - policjanci z Wydziału Kryminalnego
KWP z/s w Radomiu zatrzymali pięciu przestępców, którzy napadli na dostawców towaru do sklepu.
Do zdarzenia doszło na
osiedlu Południe, przed
sklepem spożywczym. Gdy
dostawca wyładowywał towar podbiegli do niego trzej
napastnicy.
Terroryzując
dostawcę i towarzyszącego
mu konwojenta bronią i
strumieniem gazu łzawiącego, odbierają im saszetkę z
pieniędzmi, dokumenty i telefon komórkowy i uciekają
w kierunku czekające kilkanaście metrów dalej Poloneza. W pobliżu znajdowali
się na szczęście policjanci z
Wydziału
Kryminalnego
KWP, którzy natychmiast
przystąpili do działania, ścigają napastników i wzywają
posiłki. Padają strzały
ostrzegawcze, nie skutkuje

to jednak, sprawcy kontynuują ucieczkę. Dopiero staranowanie Poloneza którym uciekali
przestępcy odnosi skutek, cała piątka wysypuje
się z unieruchomionego pojazdu. Ich wyłapanie zajmuje już niewiele czasu. W porzuconym

Polonezie policjanci zabezpieczają skradzione
przedmioty i trzy jednostki broni palnej, jeden
pistolet gazowy i dwa pistolety na ostrą amunicję. Sprawcy to mieszkańcy Radomia w wieku
24 do 37 lat, wcześniej mieli już do czynienia z
wymiarem sprawiedliwości, niewykluczone że
wcześniej dokonywali podobnych napadów.
Decyzją sądu wszyscy zostali aresztowani na
trzy miesiące.
To
niestety
nie
wszystkie emocje które
tego dnia towarzyszyły
policjantom z Kryminalnego. Podczas konwojowania sprawców do komendy na jednym ze
skrzyżowań doszło do
wypadku drogowego.
Gdy dwa uprzywilejowane radiowozy przejeżdżały przez to skrzyżowanie, kierujący samochodem Polonez nie
ustąpił pierwszeństwa i
uderzył w drugi z radiowozów, powodując uraz
kręgosłupa u jednego z
policjantów. Okazało się,
że kierowca-szaleniec nie
miał prawa jazdy i był
nietrzeźwy.
Tadeusz Kaczmarek
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W skład rejonu służbowego
Komendy Powiatowej Policji
wchodzi pięć Posterunków Policji
znajdujących się w miejscowościach gminnych: Brańszczyk,
Długosiodło, Rząśnik, Somianka,
Zabrodzie. W Komendzie zatrudnionych jest 129 policjantów i 15
pracowników cywilnych.
POWIAT WYSZKOWSKI
Na terenie powiatu wyszkowskiego znajdują się piękne tereny
przyrodnicze : Puszcza Biała i Kamieniecka, Lasy Łochowskie i
Miedzyńskie. Krajobraz lasów,
unikalnej roślinności i ciekawego
ukształtowania
terytorialnego
przecinają malownicze rzeki Bug i
Narew oraz Liwiec. Wszystkie te czynniki
geograficzne decydują o tym, że lężące w obrębie „Zielonych Płuc Polski tereny ziemi
wyszkowskiej są atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i tych, którzy chcieliby zainwestować
w rozwój turystyki. Wśród lasów, nad rzekami położone są kompleksy domków letniskowych, których jest około 15 tysięcy. W sezonie letniskowym liczba mieszkańców powiatu
wzrasta więc o około 20 tysięcy.
MIASTO WYSZKÓW
W 2002r. miasto Wyszków uroczyście
obchodziło 500-lecie nadania praw miej-

skich. Burzliwe były dzieje miasta, wielokrotnie niszczyły je działania wojenne.
Miasto było świadkiem wyniszczającego
„potopu szwedzkiego”, przemarszu armii
pruskiej, rosyjskiej i wojsk napoleońskich,
walk powstańczych w 1863r., terroru i kolejnych zniszczeń wojen światowych i wojny polsko-bolszewickiej w 1920r. Niewiele
więc pozostało zabytków. Najważniejsze to
Muzeum Miejskie mieszczące się w starej
baszcie w parku Wazów, obelisk Wazów,
kościół Św. Idziego z cennymi zabytkami
ruchomymi, zespół pałacowy Skarżyńskich.
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK
PUBLICZNY
Jak wynika z analizy stanu bezpieczeństwa za 10 miesięcy 2002r na terenie działania KPP Wyszków wszczęto 2142 postępo-
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wania, w których stwierdzono zaistnienie 2168 przestępstw. Dynamika ogólna przestępczości, porównując odpowiednie dane z
2002r spadła i wyniosła 79,4 %.
Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego
ma spadek dynamiki przestępstw
o charakterze kryminalnym , wynosi ona za 10 miesięcy 2002r
83,8 %. Wykrywalność ogólna
wynosi 50,4 % (wykryto sprawców 1095 przestępstw). Ściganiem karnym objęto 891 osób, w
stosunku do 38 sąd zastosował
środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania, ponadto zastosowano 88 dozorów policyjnych. W
okresie I-X.2002r 64 nieletnich popełniło
119 czynów zabronionych .
Ciekawsze sprawy realizowane przez
KPP Wyszków
- Po około roku zostało zakończone
śledztwo w sprawie oszustwa przy wykorzystaniu sieci internetowej. Policjanci Referatu dw. z PG ustalili w sprawców z terenu
Bydgoszczy, którym zarzucono dokonanie
21 oszustw na szkodę osób fizycznych na terenie całego kraju m. in. powiatu wyszkowskiego. Jeden ze sprawców został aresztowany, obecnie wszyscy są pod dozorem policyjnym. Sprawcy za pośrednictwem aukcji
internetowej oferowali do
zakupu akcesoria i części
komputerowe, a po zamówieniu wysyłali bezwartościowe przedmioty, puste
pudełka, kamienie. Sprawców ustalono dzięki zabezpieczeniu korespondencji
elektronicznej i współpracy
z 27 jednostkami policyjnymi w kraju. Akta sprawy liczyły ponad 2000 kart.
- Zakończono także
drugą sprawę oszustwa internetowego, gdzie podejrzany mieszkaniec powiatu
wyszkowskiego, wykorzystując nielegalnie zdobyte
numery kart płatniczych 6
osób, zamawiał przez internet oferowane w nim do sprzedaży akcesoria komputerowe. Dopuścił się 31 czynów.
Ta sprawa i wyżej opisana były jednymi z
pierwszych w Polsce zakończonych postępowań przygotowawczych o oszustwa internetowe.
- 29 marca br. policjanci z Referatu dw. z
PG oraz Sekcji Kryminalnej przeprowadzili
na miejskich targowiskach akcję wymierzoną
w handlujących alkoholem i papierosami bez
znaków skarbowych akcyzy. Zatrzymano 2
obywateli Armenii, ponadto przeszukano
wynajmowane przez nich mieszkanie. W wyniku tych czynności zabezpieczono łącznie
3531 paczek papierosów różnych marek oraz
227 litrów alkoholu w przeliczeniu na czysty
spirytus.
- 16.06.02r. w godzinach wieczornych
przy drodze nr 8 niedaleko m. Poręba został napadnięty podróżujący Polonezem

policjant - mieszkaniec Ostrowi Maz. Trzej
napastnicy pobili go, skrępowali i skradli samochód, zegarek i pieniądze. W wyniku
szeroko zakrojonych działań ustalono i zatrzymano jeszcze tego samego dnia jednego ze sprawców, drugi został zatrzymany
dzień później. Odnaleziono także pojazd.
Sąd zastosował areszty wobec sprawców
napadu.
Anna Jaworska
W niedawnych wyborach samorządowych do rad gmin kandydowało łącznie kilkunastu policjantów i pracowników cywilnych KPP
w Wyszkowie. Wielu z nich to społecznicy, działający od wielu lat
na rzecz swoich lokalnych środowisk. W wyniku wyborów do rad
gminnych weszło dwóch policjantów i jeden pracownik cywilny z
Komendy Powiatowej. Podinsp.
Krzysztof Soliwoda - Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji
w Wyszkowie przez dwie kadencje
był radnym gminy Rząśnik, w
trzeciej kadencji był Przewodniczącym Rady Gminy Rząśnik, a od
16.11.2002r pełni tę funkcję ponownie, po wyborze w wyborach
bezpośrednich.

KPP WYSZKÓW
Adres: 07-200 Wyszków, ul. Kościuszki 13
tel. centrala (0-29) 74-230-71 do 73
oficer dyżurny (0-29) 74-272-44
TELEFON ZAUFANIA (0-29) 74-271-27
Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie nadkom. Andrzej Szkopek
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
podinsp. Krzysztof Soliwoda
Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami
jest nadkom. Anna Jaworska
tel. (0-29) 74-230-71 wew. 218.

POWIATY

PREWENCJA W WYSZKOWIE

„ODBLASKOWE PIERWSZAKI”
10 października 2002r uroczyste ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych Szkoły
Podstawowej w Lucynowie gm. Wyszków.
Pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz liczne niespodzianki. Bardzo ważną częścią tej uroczystości okazało się wręczenie
pierwszakom znaczków odblaskowych i książeczek w ramach ogólnopolskiej akcji „Odblaskowe pierwszaki”, organizowanej przez
Policję i PZU. Wręczali je najmłodszym
uczniom przedstawiciele KPP w Wyszkowie:
specjalista Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. Anna Jaworska oraz sierż.
sztab Jerzy Przasnyski z Zespołu Ruchu
Drogowego KPP.
Dodatkowe niespodzianki w postaci saszetek i długopisów wręczał przedstawiciel wyszkowskiego PZU Dariusz Ślubowski. Policjanci zaapelowali do dzieci i do licznie zgromadzonych rodziców o bezpieczne zachowanie się na drodze, o opiekę nad dziećmi nie
tylko w czasie drogi do szkoły, ale także w
różnych sytuacjach m. in. w gospodarstwie,
na polu w czasie wykonywanych tam prac
przez dorosłych,
nad wodą, w lesie.
Należy
dołożyć
wszelkich starań o
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w każdej sytuacji – ten apel
skierowała
nad-

kom. Anna Jaworska nie tylko do rodziców,
ale także do nauczycieli i wszystkich mieszkańców.
Podobna impreza odbyła się 23.10.02r. w
Szkole Podstawowej w Łosinnem gm. Wyszków. Tym razem dzieci przygotowały dodatkowo piękną wystawę swoich prac plastycznych na temat bezpieczeństwa na drodze oraz część artystyczną. Nadkom. Anna
Jaworska i sierż. sztab. Mirosław Szydlik z
Zespołu Ruchu Drogowego mówili o pracy
policjanta, o zasadach bezpiecznego zachowania się, dzieci mogły zobaczyć wyposażenie
policyjnego radiowozu, dotknąć przedmiotów
będących na wyposażeniu policjantów, założyć kamizelkę kuloodporną. Uczniowie cieszyli się z otrzymanych prezentów i zapewnili,
że będą zawsze nosić przy swoich teczkach
znaki odblaskowe oraz przestrzegać przepisów bezpiecznego poruszania się po drodze.
AKCJA „UWAGA-PIES”
W KPP w Wyszkowie od stycznia 2002r
trwają spotkania i pogadanki z uczniami szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu całego
powiatu wyszkowskiego. Przeprowadzono już
kilkadziesiąt spotkań. Uczestniczą w nich
przewodnicy psów policyjnych asp. Sławomir
Borek i st. post. Rafał Wójcik. Niewątpliwie
największą atrakcją są pokazy tresury ich
podopiecznych, tj. dwóch owczarków niemieckich: Kołczana i Rajtera. Policjanci przekazują podczas spotkań informacje o zachowaniu się psów w różnych sytuacjach, sposobów rozpoznawania nastrojów psów, a także
umiejętności obrony przed atakiem psa.
Przewodnicy samodzielnie wykonali potrzebne im w czasie pogadanek plansze, a ponadto
uczą wszystkie dzieci , jak należy przyjmować
bezpieczną postawę „żółwia”. Rozdawane są
dzieciom ulotki, ich kolportaż jest możliwy
dzięki pomocy wójtów gmin i bezpośrednio
samych szkół (kserowanie w setkach egzemplarzy), które są niezwykle zainteresowane tą
współpracą.
nadkom. Anna Jaworska

INFORMACJA DLA KOBIET
Za pośrednictwem „Policyjnego Głosu
Mazowsza” chciałbym zaprosić wszystkie Panie ubezpieczone w Branżowej Kasie dla
Służb Mundurowych na bezpłatne badania
mammograficzne - w kierunku wczesnego
wykrywania raka piersi - oraz na bezpłatne
badanie cytologiczne. W ramach umowy z
BKCh wykonujemy bezpłatne badania mammograficzne paniom powyżej 50 roku życia i
badania cytologiczne paniom w wieku 39 do
50 lat.
Serdecznie zapraszam do naszej Przychodni mieszczącej się w Warszawie przy ulicy Szlenkierów 1 (róg Górczewskiej i Młynarskiej - wejście od ulicy Górczewskiej). Aby
uniknąć kolejek prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na badanie - zapisy telefoniczne

(0-22) 862-46-00. W razie konieczności wykonania badań dodatkowych, takich jak USG
piersi czy biopsja cienkoigłowa pod kontrolą
USG istnieje możliwość bezpłatnego wykonania powyższych badań.
W przypadku dużego zainteresowania pacjentek spełniających powyższe kryteria wiekowe i ubezpieczonych w BKCh możemy wykonać badania w dowolnym miejscu w kraju.
Warunkiem jest wystarczająco duża liczba zainteresowanych pacjentek - powyżej 70 w niewielkiej odległości od Warszawy i powyżej
200 w przypadku dużej odległości od Warszawy.
Z poważaniem:
Dyrektor Medyczny
Centrum Zdrowia Kobiety

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

W październiku br. policjanci z KPP w
Nowym Dworze Mazowieckim przystąpili do
intensywnych zajęć z wyszkolenia strzeleckiego. Zajęcia te odbywają się na strzelnicy bojowej „Centaur” w Cząstkowie Mazowieckim
i obejmują strzelanie z broni krótkiej, długiej
gładkolufowej oraz z pistoletów maszynowych. Koszty związane z zakupem amunicji i
wynajęciem strzelnicy zostały pokryte przez
„Fundację na Rzecz Polski”, a szczególne podziękowania należą się prezesowi tej fundacji,
Januszowi Barcińskiemu. Wsparcie tego
przedsięwzięcia to duży wkład w wyszkolenie
policjantów, a przecież od ich umiejętności i
zaangażowania zależy poziom i poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców na terenie naszego powiatu.
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POLICJANT ZA KIEROWNICĄ...
Jak dawać przykład innym radzi:
Naczelnik WRD mł.insp. Ryszard Zieliński

USUWANIE POJAZDÓW
Na podstawie art. 50a ust. 5 iart. 130a ust.
11 Prawa o ruchu drogowym , zostało wydane
Rozporządzenie MSWiA z dnia 2 sierpnia 2002
roku w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. Nr
134 poz. 1133), które szczegółowo reguluje tryby postępowania przy usuwaniu pojazdów.
Tryb oraz warunki współdziałania
z Policją i innymi podmiotami.
W zakresie podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu (art. 130a prd.) współdziałają
ze sobą: Policja, Straż Graniczna, organy celne, Inspekcja Transportu Drogowego, osoba
dowodząca akcją ratowniczą, wyznaczone
przez Starostę jednostki usuwające pojazdy
lub prowadzące parkingi strzeżone.
W zakresie usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje, że nie są używane (art. 50a prd.)
współdziałają ze sobą: Policja, Straż gminna (miejska), organy gminy, zarządca drogi, wyznaczone przez Starostę jednostki
usuwające pojazdy lub prowadzące parkingi strzeżone.
Współdziałanie jednostek usuwających
pojazdy lub prowadzących parkingi strzeżone z podmiotami, które wydały dyspozycję
usunięcia pojazdu polegają na szybkim i
sprawnym wykonaniu dyspozycji lub przyję-

cia pojazdu na parking oraz wydaniu pojazdu z parkingu osobie uprawnionej.
Pojazd umieszcza się na wyznaczonym
przez Starostę parkingu strzeżonym, położonym w miarę możliwości najbliżej miejsca,
z którego został usunięty.
Usunięcie pojazdu z drogi przez uprawniony podmiot polega na wydaniu dyspozycji wyznaczonej przez Starostę jednostce (par.1 pkt
1–5 oraz ust. 2 pkt 1 lub z ww. rozporządzenia).
Podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, powiadamia o tym niezwłocznie:
- komendanta powiatowego Policji, ze
wskazaniem parkingu strzeżonego, na którym
umieszczono pojazd;
- właściciela pojazdu – w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art.
130a ust.1-3 prd.;
- właściwy organ gminy – w przypadku
usunięcia pojazdu z drogi w trybie określonym w art. 50a ust. 1 prd.
Komendant powiatowy Policji umieszcza
informację o usunięciu pojazdu z drogi
w ewidencji (rejestrze) usuniętych pojazdów.
Tryb i warunki wydawania pojazdów
z parkingu.
Podstawą do odbioru pojazdu z parkingu
stanowi zezwolenie, które wydaje :

SKARGOWOŚĆ W POLICJI
W demokratycznym państwie obywatele
mają konstytucyjne prawo do wnoszenia
skarg na działalność organów i instytucji państwowych. Tak też jest w Polsce i prawo to
dotyczy także Policji. Skarg nie można traktować jako coś zbędnego, zawracanie głowy,
czy stratę czasu, ale jako ważny element policyjnej rzeczywistości. Na ich podstawie winniśmy stale podnosić jakość służby, jakość obsługi obywateli.
Problemom skargowości w Policji poświęcona była narada strefowa, zorganizowana przez
Inspektorat KWP z s. w Radomiu. Odbyła się
ona w ośrodku wypoczynkowym KWP w Wildze w dniach 16 – 18 października 2002 r.
W naradzie udział wzięli: Dyrektor Biura ds.
Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji
KGP – insp. Sławomir Stawecki, Komendant
Wojewódzki Policji z s. w Radomiu – nadinsp.
Wiesław Stach, Naczelnik Wydziału Skarg
i Wniosków Bds.OINiI KGP – mł. insp. Grzegorz Karaś, przedstawiciele Inspektoratów
KWP z Olsztyna, Białegostoku, Łodzi, Lublina
i Kielc oraz Inspektoratu KSP i przedstawiciele
wszystkich komend powiatowych (miejskich)
Policji podległych KWP z s. w Radomiu.
Podczas narady miały miejsce liczne interesujące wystąpienia. Naczelnik Inspektoratu
KWP z s. w Radomiu – mł. insp. Marian Frak
mówił na temat przyczyn wnoszenia skarg na
policjantów. Naczelnik Wydziału ds. skarg
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i Wniosków BdsOINiI KGP – mł. insp. Grzegorz Karaś wystąpił z tematem „Aspekty prawne udostępniania informacji publicznych”.
Podinsp. Elżbieta Strawińska z KSP przedstawiła referat na temat „Skarga wynikiem konfliktu” a podinsp. Danuta Nizińska-Zagajewska
z KWP w Lublinie referat „Skargi ponowne,
problem pieniactwa”. Natomiast Naczelnik Inspektoratu KWP w Olsztynie – kom. Piotr Zabuski zaprezentował sposób funkcjonowania
kierowanej przez niego komórki organizacyjnej
i rozwiązywania problemów. Z przedstawicieli
komend rejonowych wystąpił nadkom. Wiesław Dobies z KPP w Żurominie z referatem
„Problematyka skargowości oraz metodyka
rozpatrywania skarg w mojej KPP”.
Miały też miejsce wystąpienia nie łączące się
bezpośrednio z tematyką skargowości. Pan Dyrektor Sławomir Stawecki mówił na temat wybranych aspektów działalności kontrolnej,
a podinsp. Bogdan Szajner z Inspektoratu KWP
z s. w Radomiu przedstawił interesujący temat
„Ocena zagrożeń dla Europy na podstawie materiałów Interpolu”. Policyjni psycholodzy naszej KWP zajmowali się natomiast: „Wybranymi
aspektami komunikacji interpersonalnej”, „Sposobami radzenia sobie z agresją innych i osobą
chorą psychicznie” oraz „Przezwyciężaniem stresu w pracy” /bardzo interesujące wystąpienia/.
Zespół ds. Skarg Inspektoratu KWP z s.
w Radomiu (podinsp. Janina Rożniatowska,

- organ gminy w przypadku usunięcia
pojazdu w trybie określonym w art. 50a ust.
1 prd.;
- podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu – w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 130a ust.
1 – 3 prd.
Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana
w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Tryb postępowania w zakresie przejęcia
pojazdu na rzecz Skarbu Państwa lub
na własność gminy.
W przypadku nieodebrania pojazdu
z parkingu w terminie określonym w art. 50a ust.
2 prd. (6 m-cy od dnia usunięcia), jednostka prowadząca parking strzeżony powiadamia o tym
właściwy miejscowo organ gminy oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
W przypadku nieodebrania pojazdu
w terminie określonym w art. 130a ust. 10
prd. (6 m-cy od dnia usunięcia), jednostka
prowadząca parking strzeżony powiadamia
o tym właściwy miejscowo urząd skarbowy
oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
O przejęciu na rzecz Skarbu Państwa
orzeka naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego. O przyjęciu pojazdu na własność gminy orzeka rada gminy. Przed podjęciem decyzji o usunięciu pojazdu z drogi
należy szczegółowo sprawdzić zasadność
i podstawę prawną wynikającą z art. 130 ust.
1 i 2 i 50a Prawa o ruchu drogowym. Usunięcie pojazdu nie należy traktować jako dodatkowy środek represyjny.
nadkom. Elżbieta Sobczak i podkom. Elżbieta Bernert) omówił podczas narady nieprawidłowości w realizacji tematyki skargowej
w jednostkach terenowych. Przedstawił także
uwagi i wnioski wynikające ze sprawowanego
nadzoru nad problematyką skargową. Zaprezentowano także interesujący film na temat sposobu obsługi interesantów w Policji.
Podsumowania dokonali: nadinsp. Wiesław
Stach i mł. insp. Marian Frąk. Komendant Wojewódzki Policji z s. w Radomiu podkreślił konieczność wykorzystywania problematyki skargowej – wniosków z niej płynących. Jako przyczyny skarżenia się obywateli wymienił m.in. brak
dostatecznej wiedzy i umiejętności u policjantów,
działanie „na wyczucie”, lekceważący niekiedy
stosunek do obywatela, rutynę, nonszalancję
i pochopne działanie. Warto wskazać, że najwięcej skarg KWP z s. w Radomiu notuje w zakresie: zasadności i sposobu przeprowadzania interwencji, sposobu i terminowości wykonywania
czynności dochodzeniowo-śledczych, bezczynności i opieszałości w załatwianiu spraw (skarg),
a także sposobu postępowania w sprawach o
wykroczenia. Dodać należy, że skarżący się nie
zawsze mają rację, dużo skarg nie potwierdza się.
Z potwierdzonych wyciąga się wnioski do lepszej
służby na rzecz obywateli.
Naradę w Wildze należy ocenić jako pożyteczną wymianę poglądów i doświadczeń.
Była ona też okazją do integracji policjantów
różnych jednostek, nawiązania znajomości
i kontaktów. Osiągnięto zakładane cele.
mł. insp. Marian Frąk

PROFESJONALIŚCI

Programy prewencyjne – potrzeby, możliwości, realizacja
W związku z dużą ilością zaewidencjonowanych programów profilaktycznych funkcjonujących w kraju, zaistniała konieczność
zdiagnozowania i weryfikacji prowadzonych
przedsięwzięć w ramach tych programów.
W Biurze Służby Prewencyjnej KGP opracowana została tzw. Karta Rejestracyjna Programu Prewencyjnego, na podstawie której
skatalogowano działania mające znamiona
programów prewencyjnych celem oddzielenia
ich od innych przedsięwzięć profilaktycznych
(akcje, inicjatywy).
W październiku 2001r. Wydział Prewencji
KWP z/s w Radomiu dokonał oceny i weryfikacji funkcjonujących programów prewencyjnych pod kątem skatalogowania ich zgodnie
z Kartą Rejestracji Programu Prewencyjnego. Po dokonaniu analizy i weryfikacji stwierdzono, że na terenie garnizonu mazowieckie-

go 48 programów prewencyjnych spełnia
kryteria zawarte w karcie i określające: cele
główne, pośrednie, sposób i metody realizacji, czas realizacji oraz podmioty pozapolicyjne współuczestniczące w danym programie
prewencyjnym. Należy dodać, że przed weryfikacją było ich 153. Pozostałe przedsięwzięcia określane programem nie spełniły określonych kryteriów, ponieważ były działaniami ustawowymi, doraźnymi, krótkotrwałymi,
mającymi charakter akcyjny.
Obecnie Wydział Prewencji, dokonuje
sprawdzeń w zakresie stopnia realizacji zadań wynikających z programów prewencyjnych, realizowanych przez jednostki podległe. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że
znaczna część zarejestrowanych programów
nie jest realizowana zgodnie z przyjętymi zasadami. Głównym powodem zaistniałej sytuacji jest brak konsekwencji w realizacji zadań przez partnerów pozapolicyjnych, chętnych do podjęcia współpracy, pomimo zapewnień z ich strony w początkowej fazie
tworzenia programu. Inną przyczyną powyższej sytuacji jest brak środków finanso-

PORADY PRAWNIKA
W tym numerze
miesięcznika chciałbym kontynuować
prezentację kolejnych nowych przepisów regulujących
pragmatykę służbową policjantów.
W niniejszym artykule chciałbym omówić
przepisy Rozporządzenia MSWiA z dn.
7 czerwca 2002r. w sprawie urlopów policjantów./Dz. U nr.81 poz.740/
Rozporządzenie określa:
1/ szczegółowe zasady przyznawania policjantom urlopów oraz tryb postępowania
w tych sprawach
2/ wymiar płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów oraz zasady ich przysługiwania
3/ wymiar płatnego urlopu zdrowotnego
oraz okolicznościowego a także urlopu bezpłatnego
Wymiar corocznego urlopu wypoczynkowego policjantów określa w art.82 ustawa o
Policji, stanowiąc, że policjantowi przysługuje
prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych.
Prawo do pierwszego urlopu policjant uzyskuje z upływem 6 miesięcy służby w wymiarze połowy urlopu przysługującego po roku
służby, z tym że prawo do urlopu w pełnym
wymiarze policjant nabywa z upływem roku
służby.
W przepisach ogólnych rozporządzenia określono szczegółowe zasady przy znawania urlopów wypoczynkowych. Zawarte tu rozwiązania uwzględniają zmianę wymiaru tego urlopu tj. przejście z 30
dni kalendarzowych na 26 dni roboczych,

wprowadzenie 40 godzinnego tygodnia
służby, jak też niezdefiniowanie w ustawie o Policji dni roboczych oraz dni wolnych od służby.
Przyjęte rozwiązania częściowo wzorują się
na kodeksie pracy.
Zgodnie ze szczegółowymi zasadami
przyznawania urlopów wypoczynkowych,
do okresu służby od którego zależy prawo
do pierwszego urlopu wypoczynkowego,
wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, a także inne okresy jeżeli odrębne
przepisy tak stanowią. Jednocześnie policjantowi który przed przyjęciem do służby
w Policji wykorzystał urlop wypoczynkowy
za dany rok w części lub w wymiarze niższym niż przysługujący w Policji albo otrzymał ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługujący
w wymiarze niższym niż przysługujący w
Policji, przysługuje w roku przyjęcia do
służby urlop uzupełniający. W takich przypadkach urlopu wypoczynkowego udziela
się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy
służby w Policji.
Jako zasadę przyjęto, że urlop wypoczynkowy nie może rozpoczynać się ani kończyć
w dniu wolnym od służby. Nie dotyczy ona
jednak policjantów pełniących służbę
w zmianowym rozkładzie czasu służby. W
takiej sytuacji terminem rozpoczęcia urlopu
wypoczynkowego jest najbliższy dzień planowanej służby.
Przyjęto również, że dni wolnych od
służby, wynikających z podstawowego
rozkładu czasu służby w rozumieniu
przepisów o rozkładzie czasu służby policjantów, nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to niewliczanie sobót, niedziel i dni świątecznych do urlopu

wych niezbędnych przy realizacji danego
programu. Brak faktycznego zaangażowania
podmiotów pozapolicyjnych, powoduje sytuację, iż cały ciężar związany z wdrażaniem
i realizacją programów prewencyjnych spada na Policję.
Celem prowadzonych sprawdzeń jest
ustalenie stanu faktycznego co do potrzeby
dalszego kontynuowania, zaniechania, bądź
zmiany kierunku realizacji programów, ze
względu na osiągnięty cel główny lub cele pośrednie, upłynięcie terminu oraz brak możliwości dalszej realizacji.
Podsumowując należy dodać, że dobry
program prewencyjny powinien skonsolidować w działaniach władze samorządowe, instytucje pozarządowe oraz Policję i być skierowany na ograniczanie określonych kategorii zdarzeń, a jego wdrażanie powinno być
zgodne z prawidłowo opracowanym i realizowanym harmonogramem.
kom. Tomasz Cybulski
Naczelnik Wydziału Prewencji
KWP zs w Radomiu
wypoczynkowego policjanta niezależnie
od tego w jakim rozkładzie czasu pełni
służbę.
Urlop wypoczynkowy powinien być
udzielony zgodnie z planem urlopów, który
ustala kierownik jednostki organizacyjnej
Policji lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej, w uzgodnieniu z
właściwą organizacją związku zawodowego
policjantów, biorąc pod uwagę wnioski policjantów i konieczność zapewnienia normalnego toku służby.
Plan urlopów należy sporządzić do
końca roku poprzedzającego rok objęty
tym planem i podać do wiadomości policjantów w sposób przyjęty w jednostce organizacyjnej.
Na wniosek policjanta urlop wypoczynkowy można podzielić na części, z tym że co
najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Wspomniane przepisy stanowią także, iż
policjantowi nie udziela się urlopu wypoczynkowego w okresie:
1/ czasowej niezdolności do służby wskutek choroby
2/ zwolnienia od zajęć służbowych
3/ zawieszenia w czynnościach służbowych
Poza tym w pewnych przypadkach rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego należy przesunąć na inny termin. Może to nastąpić m.in.
z powodu czasowej niezdolności do służby
wskutek choroby, urlopu zdrowotnego czy
urlopu macierzyńskiego. Ponadto część urlopu wypoczynkowego niewykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do służby wskutek choroby lub odosobnienia w związku
z chorobą zakaźną udziela się w późniejszym
terminie.
mgr Leszk Kobylski
Radca Prawny KWP z/s w Radomiu
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PROBLEM

NA TERAPIĘ DO OTWOCKA
W poprzednim artykule przybliżyłam
kwestie związane z istotą choroby alkoholowej. W tym, opiszę w jaki sposób zmotywować do podjęcia decyzji o leczeniu, jak wygląda terapia uzależnienia oraz podzielę się osobistymi refleksjami ze stażu klinicznego, jaki
odbyłam na oddziale Leczenia Uzależnień od
Alkoholu w Otwocku.
Jak zatem skłonić alkoholika do podjęcia
leczenia odwykowego? W języku psychologii
funkcjonuje termin kryzys, czyli mówiąc prościej - dno, alkoholik musi go sięgnąć, musi
przerazić się czekających go konsekwencji.
Może to być strach przed wyrzuceniem
z pracy, strach przed utratą rodziny, pogarszający się stan zdrowia, straty materialne, zaciągnięte długi. Musi zobaczyć i doświadczyć
tego przerażenia i rozpaczy, skonfrontować
się z prawdą, sięgnąć „dna”, żeby móc się od
niego odbić. Czekanie na pojawienie się kryzysu, osiągnięcie dna przez alkoholika może
się niebezpiecznie przedłużać w czasie i stanowić zagrożenie dla jego życia (alkoholik
może spowodować wypadek, może się zapić
na śmierć). Można przeprowadzić interwencję z zewnątrz wobec osoby uzależnionej.
W spotkaniu takim bierze udział kilka osób
od 2 do 4. Mogą to być członkowie rodziny,
kolega z pracy, przełożony, psycholog. Następuje konfrontacja alkoholika z konkretnymi faktami wynikającymi z picia przez niego
alkoholu, skutkami jego picia w domu, w pracy, aby wymusić na nim decyzję o podjęciu
leczenia. Jasno określamy ultimatum „masz
się leczyć, bo...(np. zostaniesz zwolniony
z pracy)”. Dla niejednego mężczyzny, dla którego praca stanowi dużą wartość jest to wystarczająca motywacją do podjęcia leczenia.
Dla kobiety taką motywacją jest możliwość
utraty rodziny. Alkoholik, w trakcie tej interwencji, musi również usłyszeć zapewnienie, że
robimy to dla niego i dla jego dobra. Bo jest
dla nas wartościowym człowiekiem, bo nie
jest nam obojętny, bo nie możemy patrzeć
bezczynnie na jego chorobę i związane z nią
cierpienie. Przeprowadzona konfrontacja powinna skłonić alkoholika do podjęcia decyzji
o leczeniu.
Teraz poświęcę uwagę samemu leczeniu
odwykowemu, psychoterapii uzależnienia. To
właśnie na oddziale odwykowym, w pierwszych dniach swego pobytu pacjent dowiaduje się, że jest uzależniony od alkoholu (w wyniku przeprowadzonej diagnozy), że jego
choroba rozwija się, postępuje, że jest nieuleczalna (jak mówią trzeźwiejący alkoholicy „jak
z kiszonego ogórka nie zrobisz świeżego, tak
samo alkoholik nigdy nie będzie mógł pić
w sposób kontrolowany”), że ma do wyboru
życie w trzeźwości albo śmierć. Leczenie odwykowe koncentruje się na demaskowaniu
mechanizmów uzależnienia – zaprzeczania
i iluzji, a nie poszukiwaniu przyczyn choroby
i ich usuwaniu. Pacjent uczy się identyfikować z chorobą („mam na imię...jestem alkoholikiem”), rozpoczyna proces utożsamiania
się z chorobą i jej akceptowania, poznaje
i uświadamia sobie ogrom destrukcji wywoła-
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nej przez alkohol, podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu zdrowienia i przejmuje
pełną odpowiedzialność za swoje życie. Leczenie odwykowe to dopiero początek długiej, powolnej drogi, mozolnej pracy nad
sobą. Im szybciej alkoholik uzna swoją bezsilność wobec alkoholu, fakt, że nie może kontrolować swojego picia, tym ma większe szanse na trzeźwienie.
Można powiedzieć, że leczenie odwykowe
bardziej przypomina szkołę, aniżeli szpital.
Pacjenci ubrani na sportowo z plikiem materiałów edukacyjnych (m.in. pisanych przez
siebie prac zaliczeniowych). Czas maksymalnie wypełniony i zorganizowany. Są ustalone
reguły zachowania i obowiązuje dyscyplina.
Pierwszego dnia pobytu pacjent jest informowany o istniejących zasadach, którym ma się
podporządkować. Wie czym skutkuje nieprzestrzeganie regulaminu (przerwanie leczenia i wcześniejszy wypis ze szpitala). Oddział
w Otwocku liczy około 40 miejsc (potrzebujących przybywa). Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach w godzinach od
7.00 do 20.00. Grupy są otwarte, tzn. są
w nich pacjenci z różnym stażem, mniej lub
bardziej zaawansowani pod względem długości pobytu. Na twarzach nowoprzybyłych
maluje się zagubienie, onieśmielenie, niepokój, przerażenie, zdziwienie, ciekawość. Pewnie w nie jednej głowie rodzi się pytanie „co
ja tu robię?”. Początki odnalezienia się w nowej rzeczywistości mogą okazać się trudne.
„Nowi” mogą jednak liczyć na życzliwe i pełne zrozumienia przyjęcie ze strony współpacjentów oraz fachową pomoc terapeutów
i personelu medycznego. Znaleźli się we właściwym dla siebie miejscu i nie była to kwestia przypadku, chociaż trudno im się z tym
pogodzić. Jeszcze nie są w stanie docenić
szansy, jaką jest dla nich rozpoczęcie leczenia.
W pierwszym tygodniu pobytu pacjenta
na oddziale, jego indywidualny terapeuta
układa osobisty plan terapii, w zależności od
zgłaszanych przez pacjenta problemów.
W ostatnim tygodniu pobytu pacjent przedstawia plan dalszego zdrowienia. Przez rok
do półtora roku powinien pozostawać pod
opieką poradni odwykowej, uczestniczyć
w spotkaniach grupy terapeutycznej oraz
wspólnoty AA, przyjeżdżać na zjazdy absolwentów (1 raz na 2 m-ce) do Otwocka, unikać kontaktu z alkoholem, miejscami i ludźmi
kojarzonymi z alkoholem. Niech nikogo nie
dziwi fakt nieobecności trzeźwego alkoholika
na spotkaniach i imprezach z alkoholem
(imieniny, wesela itp). To dla niego duże zagrożenie, którego konsekwencją może być
nawrót choroby. Wraz z rozpoczęciem drogi
zdrowienia alkoholik doświadcza poczucia
osamotnienia i pustki wynikających właśnie z
utraty dawnych kolegów od kieliszka, nieufności rodziny. Nic dziwnego, że wyjeżdżając
z Otwocka są pełni obaw. Mają świadomość,
że nie będzie łatwo uczyć się nowego sposobu życia w trzeźwości. Bez otwierania się na
pomoc z zewnątrz, bez oparcia w grupie tera-

peutycznej, bez mittingów wspólnoty AA jest
to niemożliwe. Jak pisze Ewa Woydyłło
w swojej książce „Początek drogi”, alkoholik,
który pragnie żyć w trzeźwości, będzie musiał
nauczyć się wielu rzeczy, które dotąd załatwiał
za niego alkohol (...). odpowiedzialności za
siebie, za swoje zachowania i nastroje psychiczne, za samopoczucie i stosunki z innymi
ludźmi (...). Pamiętajmy, że ma to teraz być
życie na trzeźwo i że ma się go uczyć ktoś kto
dotąd całymi latami nie żył na trzeźwo (...).
Alkoholicy, którzy pragną nie wracać do picia,
powinni więc pójść tam, gdzie znajdą takich,
którzy już umieją sobie poradzić z głodem alkoholowym, z nawykami alkoholowymi,
z emocjami i nerwami nie przyzwyczajonymi
do powściągania i opanowywania.
Wspólnota AA daje możliwość dzielenia
się doświadczeniem, umacnia, daje nadzieję,
pomaga w uczeniu życia w trzeźwości. Miałam
możliwość zobaczyć taki mitting, słyszałam jak
sobie radzą absolwenci Otwocka realizując
swoje plany zdrowienia w codziennym życiu.
Widziałam tam ludzi, którzy budzili mój szacunek i podziw. Niewiele zdrowych osób tak
świadomie, konsekwentnie i z taką odpowiedzialnością przeżywa swoje życie, podejmując
każdego dnia pracę nad sobą, mając świadomość swoich słabości i ograniczeń.
Jaka jest zatem efektywność leczenia? Dane
statystyczne przekazane przez kierownika oddziału odwykowego – Jerzego Jechalskiego pokazują, że 1/3 pacjentów nie wraca do picia, 1/3
pacjentów potrzebuje kilku kuracji odwykowych, aby uznać swoją bezsilność, wobec 1/3
pacjentów leczenie nie jest skuteczne. Pamiętać
trzeba, że skuteczność leczenia wynika z osobistego zaangażowania pacjenta, jego aktywności,
otwartości i motywacji do zmiany. Można coś
zmienić znając prawdę, nazywając rzeczy po
imieniu, przeżywając uczucia na trzeźwo, uświadamiając sobie ogrom strat i szkód wyrządzonych przez własne picie, rozliczając się z przeszłością, a jednocześnie pamiętając o niej.
sierż. Edyta Zdanikowska
Zespół Psychologów KWP z/s w Radomiu

Leczenie na oddziale Uzależnień
w Otwocku jest możliwe ze skierowaniem
psychologa policyjnego, lekarza pierwszego
kontaktu lub lekarza psychiatry. Dla pacjentów Branżowej Kasy Chorych jest bezpłatne
.Bliższe informacje można uzyskać w Zespole
Psychologów KWP z siedzibą w Radomiu
(pok. 919, tel.727 3632)

NSZZP

Puszcze województwa mazowieckiego
Sezon turystyczny zakończył się. Zbliżający się okres zimowy skłonił nas do opracowania krótkich opisów kompleksów leśnych
znajdujących się na terenie województwa ma-

zowieckiego. Chcemy przybliżyć walory turystyczne puszcz znajdujących się na terenie
województwa mazowieckiego oraz miejscowości leżących w ich pobliżu. Mamy nadzieję, że
opisy przyczynią się do lepszego poznania

Aktywni emeryci
Zarząd Terenowy NSZZP E i R w Radomiu w br. organizował następujące imprezy:
w maju odbył się piknik w OW „Olszynka”
w celach rekreacyjnych. Piknik ten zaszczycił
swoją obecnością Komendant Wojewódzki
Policji Pan Generał Wiesław Stach i jego zastępca insp. Andrzej Palczewski.

W sierpniu i wrześniu 2002 r. odbyły się
dwa turnusy wczasów w „Olszynce”. Dla poprawy lepszego samopoczucia były tańce, .....
i opowiadania skeczy przez emerytów uczestników wspomnianych wczasów. Głównym założeniem była integracja wszystkich emerytów, ponieważ uczestniczyli z Mińska Maz.,
Płocka i Siedlec. Zadowolenie ogólne było
dobre wśród uczestników. Emeryci byli na
wczasach w Mneżynie i dwukrotnie w Dziwnówku dla poprawy samopoczucia i zaczerpnięcia jodu.
Dodaję, że Z.T.E.iR. zawsze pamięta o
Święcie Kobiet - gdzie jest kawa, herbata i
drobne upominki.

naszego województwa i zachęcą do letnich
wędrówek.
W pierwszej kolejności opiszemy Puszczę
Kozienicką. Puszcza Kozienicka położona
jest między rzeką Radomką,
od pn. wsch. doliną Wisły,
od pd. ograniczona jest linią
Radom–Puławy. Stanowi
ona , wraz z położoną na
północ Puszczą Stromiecką,
część dawnej Puszczy Radomskiej, rozciągającej się w
średniowieczu od Radomia
po dolinę Wisły. W XIV i
XV wieku nazywano ją powszechnie Puszczą Jedleńską /od miejscowości
Jedlnia/, obecna nazwa
utrwaliła się w XIX wieku.
Puszcza zajmuje ok. 30.000
ha. Za Władysława Jagiełły
stała się w całości własnością królewską i sam król gościł w niej na polowaniach ok. 20 razy. Polowano na niedźwiedzie, żubry, tury, łosie, jelenie i bobry. Najważniejszą rolę w puszczy odgrywało jednak
bartnictwo. We wsi Jedlnia mieścił się słynny sąd bartny, kierujący się pradawnym prawem
„obelnym”. Szeroka akcja osiedleńcza na przełomie XVIII i
XIX wieku doprowadziła do poważnego wytrzebienia lasów.
Okres I i II wojny również był
przyczyną zmniejszenia drzewostanu. Obecnie w puszczy występuje najczęściej sosna, jodła,
buk, jawor, dąb. Rośnie tu wiele
roślin chronionych, a w ostępach
puszczańskich gnieździ się wiele
gatunków ptaków (np. czarne
bociany). Na terenie Puszczy
znajduje się kilka rezerwatów. Są
to: rezerwat „Zagożdżon” (naj-

starszy), „Brzeźniczka”, „Ponty”, „Ciszek”,
„Jedlnia”, Załamanek” i „Pionki”.
Z Puszczą Kozienicką i miejscowościami
znajdującymi się na jej terenie lub w pobliżu
wiąże się szereg wydarzeń historycznych. W
1656r Stefan Czarnecki zwyciężył Szwedów
pod Kozienicami, w czasie wojny z Rosją w
1792r pod Sieciechowem i Kozienicami obozowały wojska polskie Tadeusza Kościuszki, w
1809r gen. Józef Zajączek zwyciężył pod Kozienicami wojska austriackie, a w 1467r w Kozienicach urodził się król Polski Zygmunt Stary. W Czarnolesie urodził się Jan Kochanowski (w miejscowości tej znajduje się muzeum
Kochanowskiego, które warto zwiedzić).
Przez Puszczę Kozienicką wiedzie kilkadziesiąt kilometrów szlaków turystycznych
pieszych. Organizując wycieczki, rajdy można
zobaczyć piękną przyrodę, rezerwaty, zwiedzić muzea w Kozienicach, Czarnolesie, odwiedzić miejsca upamiętnione walką z czasów
powstania styczniowego i II wojny światowej,
zapoznać się z historią regionu. Serdecznie
zachęcamy w okresie letnim do odwiedzania
tej części naszego kraju.
opr. Z. Kot

ROZMOWY

otrzymaliśmy po rocznym zawieszeniu jakichkolwiek ruchów płacowych, tylko 4% inflacyjnego (podwyżki na niższych grupach zaszeregowania będą procentowo trochę większe, a na wyższych niższe).
W związku z powyższym KKW NSZZ P
postanowiło odwiesić i przeprowadzić zawieszaną kilkakrotnie akcję protestacyjną. W
związku z powyższym Zarząd Wojewódzki
NSZZ P woj. mazowieckiego podjął uchwałę
nr 25/02. W akcji protestacyjnej pod Sejmem
RP wzięło udział około 1000 policjantów z
całego kraju, z tego Mazowsze reprezentowało 250 policjantów. Marszałek Sejmu Marek Borowski przyjął delegację protestujących , delegatem z Mazowsza był I Wiceprezes Andrzej Trawczyński. W związku z protestem w grudniu prowadzone były rozmowy
Prezydium KKW z KGP i MSWiA. Przed
debatą budżetową w Senacie, przewidzianą
na 10 grudnia, dzień wcześniej odbyło się
spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
(aw)

W dniach 14 i 15 grudnia 2002 w Ośrodku
Wypoczynkowym „Olszynka” odbył się Zarząd Wojewódzki NSZZ P woj. mazowieckiego. Głównym tematem Zarządu była sprawa
podwyżek uposażeń w Policji. Temat ten jest
nieuregulowany od 1996 roku, pomimo systematycznie zawieranych z Komendantem
Głównym policji i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji porozumień, które dawały nadzieję na zrównanie wskaźnika
płac MSWiA do MON-u w 2002 roku. We
wrześniu 2002 przedstawiciele KGP po raz
kolejny obiecywali policjantom współczynnik
2,05 (od stycznia 2003) oraz 4% waloryzacji.
Stwarzali też nadzieję, że w drugiej połowie
2003 roku istnieje szansa dojście do docelowego wsółczynnika 2,11. Zapewnienia te spowodowały wstrzymanie się Związku od przeprowadzenia zaplanowanej akcji protestacyjnej. Obietnice te składane były na wrześniowym posiedzeniu w Szklarskich. W chwili
ustalania budżetu dla Policji okazało się, że
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Kosmiczna,
pikantna kuchnia
W ciągu kilku tygodni świat mezozoiczny
został najpierw wysmażony, zalany wodą, zaciemniony, a potem skropiony kwasem, wychłodzony i poddany długotrwałemu wygrzewaniu w parze. Załamały się łańcuchy pokarmowe, a ten proces wyjaławiania przetrwały
tylko nieliczne rośliny i zwierzęta, w tym zupełnie wówczas nie liczące się, małe ssaki. Tę
kuchnię uruchomiła mała, kosmiczna bryłka która spadła na Ziemię – planetoida o
średnicy około 15 km. Jej upadek wyzwolił
gigantyczną energię, porównywalną do odpalenia w jednym momencie, w jednym miejscu, milionów bomb termojądrowych o mocy
1 MT TNT każda. W punkcie zero skały wyparowały, a podmuch wyrwał krater o średnicy około 200 km. Góry wokół topiły się jak
masło, z nieba w promieniu tysięcy km lał się
piekący deszcz roztopionego szkła, a wysokie
na setki metrów fale rozkołysanych oceanów
zmywały całe puszcze do setek kilometrów w
głąb wszystkich kontynentów, pozostawiając
gołą skałę i piach.
Najważniejszym śladem geologicznym, potwierdzającym teorię impaktu, jest tzw. warstwa K-T, rozdzielająca kredę i trzeciorzęd.
Paleontolodzy z łatwością identyfikują te osady, rozpoznając gatunki planktonu morskiego, budującego maleńkie skorupki z węglanu
wapnia. Osady sprzed i po impakcie różnią
się zasadniczo, a w niektórych skałach znaleźć można dodatkową, cienką na kilkanaście
milimetrów warstewkę iłu, rozdzielającą oba
osady. Warstwa K-T uzmysławia, że na całym

Wykonane przez sondę Galileo zdjęcie
planetoidy Ida i jej własnego księżyca
Daktyla. Ida ma wymiary 56x24x21 km, a
jej księżyc 1,4 km. Trudno wyobrazić sobie zniszczenia jakich dokonałaby kolizja
Idy z Ziemią.
świecie zerwane zostały łańcuchy pokarmowe, ustała wegetacja i ustało tworzenie normalnego, wapiennego osadu. Ale K-T zawiera coś jeszcze: iryd. Pierwiastek ten w dużych
ilościach występuje tylko w jądrze Ziemi (ze
względu na duży ciężar właściwy) i w... meteorytach. Gdy planetoida w ciągu sekund wyparowała, cała zawarta w niej materia, w tym
iryd, została rozniesiona z pyłem po całym
świecie. W szlamie warstwy K-T, oprócz irydu,
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znaleźć można również produkty rozkładu
organicznego i sadzę. Pożary ogarnęły wówczas całe kontynenty.
Wątpliwości, co do impaktu sprzed 65
mln lat, ustały po zidentyfikowaniu krateru
uderzeniowego na Jukatanie w Ameryce
Środkowej. Nie było to łatwe, czas zatarł
szczegóły, ale badania geologiczne i magnetometryczne pozwoliły na dość precyzyjne
wykreślenie okręgu o średnicy 200 km, który 65 mln pne przez moment wypełniała
kula gorącego, skalnego gazu. To odkrycie
sprzed raptem kilku lat pozwoliło wytłumaczyć pochodzenie wielkich osadów
po tsunami i tzw. sferuli,
czyli szklistych kulek, w obu
Amerykach. A miejsce
upadku, obecne Chicxulub
w Meksyku, było najgorsze
z możliwych. Występują
tam równocześnie dwa rodzaje
skał,
wapień
(CaCO3) i gips (CaSO4);
taka konfiguracja jest spotykana tylko w 0,5% miejsc
na świecie. W wysokiej temperaturze gips
uwalnia dwutlenek siarki, tworzący z wodą
żrący aerozol kwasu siarkawego, a wapień
uwalnia dwutlenek węgla, odpowiedzialny za
efekt cieplarniany.
Mezozoiczny świat definitywnie skończył
się w strugach kwaśnego deszczu i w chłodzie
wieloletniego zaciemnienia, po którym przyszło kilkaset lat upałów. Efekt cieplarniany
spowodował dwutlenek węgla z wapienia
Chicxulub, ale także z produktów nieasymilowanego rozkładu materii, z pożarów i z
erupcji wulkanicznych. Zaiste, dinozaury nie
miały szans. Wyginęły również wszystkie gady
morskie i latające oraz amonity. W katastrofie wyginęło ponad 70% gatunków zwierząt i
roślin. Podobna, aczkolwiek jeszcze bardziej
dramatyczna katastrofa ekosystemu miała
miejsce na przełomie permu i triasu, 250 mln
lat temu, gdy wyginęło 90% gatunków.
Kosmiczna amunicja pochodzi z dwóch rejonów naszego Układu Słonecznego. Tej metalowo-skalistej dostarcza pas planetoid,
umiejscowiony pomiędzy orbitami Marsa i
Jowisza. Niektóre z nich mają średnicę nawet
kilkuset kilometrów, znanych jest kilka tysięcy o średnicy ponad jednego km, ale we
wspomnianym pasie może krążyć ich kilkadziesiąt tysięcy.
Komety przybywają natomiast z regionów
odleglejszych. Obłok Oorta to wypchnięty
daleko za granice naszego układu brudny
śnieg, rozległa otoczka zawierająca setki miliardów lodowo-pyłowych obiektów. Przybywające stamtąd komety czasem są wytrącane
ze swoich milionoletnich orbit grawitacją sąsiednich gwiazd. Pas Oorta rozpoczyna się
daleko za orbitą Plutona i sięga prawdopodobnie do odległości prawie jednego roku
świetlnego od Słońca (tj. ok. 50.000 ja). Sonda Voyager 2 potrzebowała 12 lat na dotarcie do Plutona. Dotarcie do obłoku Oorta
zajmie jej 10.000 lat.
Obecnie nie ma już większych kontrowersji co do charakteru katastrofy sprzed 65 mln
lat, chociaż w zażartą walkę przeciwko teorii
katastroficznej angażują się znane autorytety

wśród ewolucjonistów, szczególnie ci, którzy
wolą widzieć ewolucję jako powolny, celowy
proces. Owszem, trudno oswoić się z
myślą, że niektóre gatunki po prostu by
nie istniały, gdyby nie spadające od czasu
do czasu planetoidy. Tymczasem w lipcu 1994
roku na oczach całego świata rozegrał się
dramatyczny spektakl. Przechwycona przez
Jowisza i rozerwana na kawałki kometa Shoemaker-Levy 9 spadła na gazowego olbrzyma, nie czyniąc mu większej krzywdy. Jednak
ta sama energia wyzwolona na Ziemi spowodowała by spustoszenia
większe niż 65 mln lat temu.
Upadek meteorytu lub komety o średnicy kilkunastu kilometrów prędzej czy później
znów zetrze z powierzchni Ziemi znane nam życie, które po
kilku milionach lat podniesie
się, ale już w innej postaci.
Niewykluczone, że tym razem
ssaki zostaną odsunięte, a rolę
zwierząt dominujących, czyli
zajmujących górne półki piramidy pokarmowej, przejmą
znów dinozaury, czyli obecne ptaki. Ptaki
opanowały wszystkie środowiska, potrafią
szybko przemieszczać się, mają najdoskonalszą budowę szkieletowo-fizjologiczną, a jedynym ich ewolucyjnym balastem jest brak
żyworodności. Gdy powstanie nowy rząd
zwierząt, powiedzmy żyworodne ptaki, to
opanują one wówczas nie tylko lądy, ale i
głębiny morskie. Powstaną ptasie odpowiedniki drapieżnych orek i zjadających
plankton wielorybów. Czy powstaną również
formy inteligentne?
Tadeusz Kaczmarek
Polecamy:
J.D. Macdougall – Krótka historia Ziemi,
Walter Alvarez – Dinozaury i krater śmierci

Kryzysy geologiczne (wielkie wymierania). Już na pierwszy rzut oka widać zadziwiającą zbieżność z początkiem dominacji
kolejnych rodzin kręgowców:
450 mln – ordowik (ryby)
375 mln – dewon (płazy)
360 mln – dewon/karbon (gady)
250 mln – perm/trias (koniec gadów ssakokształtnych)
230 mln – górny trias (pierwsze dinozaury)
65 mln – kreda/trzeciorzęd (ssaki)
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MUNDUR NA WIESZAKU

UB40
Beztroska, relaks,
słońce,
woda, palmy,
miłe towarzystwo i zimny
drink. Tego rodzaju projekcje marzeń pojawiają się u
wszystkich, którzy
posłuchają ciepłych, karaibskich rytmów reggae, w wykonaniu brytyjskiego, rzecz jasna, zespołu UB40, cokolwiek to znaczy. Założony w 1978 w Birmingham UB40 największą popularność zdobył w składzie: A. Campbell,
R. Campbell, M. Virtue, B. Travers, N.
Lamount Hassan, T. Wilson, E. Falconer, J. Brown. Ich efektownie aranżowane piosenki, bazujące na wzorcu rytmicznym reggae, są nie do podrobienia. Ta liczba muzyków tworzy we
wszystkich utworach pełną gamę dźwięków, docierających do najgłębszych instynktów, chociaż linia melodyczna jest
zawsze prosta i nie skłania do szukania
kontekstów.
Ta muzyka to idealne tło dla spotkań
towarzyskich, gdzie i tak każdy ma najwięcej do powiedzenia i muzyki się nie słucha. A jednak UB40 cichutko przenika i
pozytywnie nastraja nawet tych, którzy
muzyki nie lubią.
Warto w swojej kolekcji mieć przynajmniej jedną płytę UB40, przy czym moją
ulubioną, również do samochodu, jest
The Very Best Of UB40 (1980-2000).
Już z tytułu wszystko wiadomo: znajdziemy tu najlepsze utwory, które wielokrotnie gościły w radiu i w przesympatycznych
teledyskach. Mówiące za siebie tytuły:
Red Red Wine, Rat In Mi Kitchen,
Cherry Oh Baby, to tylko niektóre z prawie dwudziestu przebojów UB40 na tej
płycie. Ciekawe są też ich własne wersje
innych przebojów, nagrane właśnie w rytmice reggae, np. Light My Fire czy I Got
You Baby.
Mam wrażenie, że muzycy w składzie
UB40 już nie nagrywają, ale wymogi
obecnego rynku są takie, że zapewne o
nich jeszcze usłyszymy. Myślę, że póki co
płytę „The Very Best...” ciągle łatwo znaleźć w dobrym sklepie muzycznym, i ciągle będzie dobrym podarunkiem pod
choinkę.
Tadeusz Kaczmarek

K-19
W rolach głównych: Harrison Ford, Liam
Neeson Reżyseria: Kathryn Bigelow
To nie jest historia z „dobrymi” i „złymi”. To
fascynujący film o odwadze i braterstwie, widziany z perspektywy radzieckiej, oczyma marynarzy
z prototypowego, atomowego okrętu podwodnego K-19; pierwszego o takim napędzie z balistycznymi rakietami z głowicami atomowymi.
Film opowiada o dramacie, który rozegrał się
pod wodą w czerwcu 1961 roku, w apogeum zimnej wojny, tuż przed kryzysem kubańskim. Oba
mocarstwa prześcigały się w produkcji bomb atomowych i środków ich przenoszenia. W tym czasie ZSRR dysponował bronią pozwalającą na
dwukrotne zniszczenie życia na Ziemi, USA mógł
tego dokonać dziesięciokrotnie. Kreml przekonywał przeciwnika, że ma wystarczającą liczbę
rakiet i bombowców strategicznych (w rzeczywistości było ich mniej i o mniejszym zasięgu), i
dlatego, by udowodnić swą potęgę, władze doprowadzają do wypłynięcia w rejs patrolowy nie
w pełni jeszcze gotowego, atomowego kolosa,

FRASZKI
Z POLICYJNEGO
RĘKAWA
Noc sylwestrowa
Noc sylwestrowa szybko zleci,
a we wrześniu będą dzieci ...
Zabawa sylwestrowa
Ze starego do nowego roku
nie był w stanie zrobić kroku!
Świętowanie na zabój
Tak raczy się w święta,
że świąt nie pamięta.
Najlepsze milczenie
Powiesz słowo
- dołożą to i owo.
mł. insp. Marian Frąk
Ku przestrodze
„Intensywne” świętowanie
zmogło jego nogi,
idąc w nocy do stajenki
w „żłobka” dotarł progi.
nadkom. Piotr Sieczkowski

Gramy w szachy

jako odpowiedź na wysłanie w kierunku ZSRR
amerykańskiego okrętu. Pech prześladuje K-19
od pierwszego uderzenia butelki z szampanem, a
potęguje to brak niektórych części, wadliwe działanie niesprawdzonego wyposażenia i śmierć lekarza.
Kluczowym elementem reaktora atomowego
jest system chłodzenia, który na K-19 popsuł się.
Wybuch przegrzanego reaktora może spowodować nerwowe reakcje, trzymających zdrętwiałe
palce na atomowych cynglach generałów z obu
stron. Światowa tragedia wisiała na włosku, lecz
opanowanie doświadczonego dowódcy (w tej roli
niezrównany Harrison Ford), ale przede wszystkim bohaterstwo młodych marynarzy, ocalają
świat od tragedii. To oni zdecydowali się przyjąć
na siebie dawkę promieniowania powyżej dopuszczalnej, byleby naprawić usterkę.
Najważniejsze na koniec: ta historia jest prawdziwa, film honoruje nadludzkie poświęcenie autentycznych, radzieckich marynarzy. „Chcieliśmy
stworzyć opowieść o prostych ludziach, którzy w sekundę musieli stać się bohaterami. Los tych ludzi
zasługiwał na opowieść” - mówi reżyserka filmu.
Zdjęcia filmu rozpoczęły się w lutym 2001 w Moskwie, w oficjalnych obiektach rządowych. Dla potrzeb filmu zrekonstruowano K-19 na bazie innej,
podobnej łodzi podwodnej. Przedłużenie kadłuba
wykonano w stoczni na Florydzie. Jest to pierwszy
amerykański film, w którym nie pojawia się żaden
Amerykanin. Film wszedł na ekrany w Polsce 22
listopada, dystrybucja - Vision.
Tadeusz Kaczmarek

Rozwiązanie zadania – dwuchodówki
M. Frąka z numeru październikowego
„Głosu” – pozycja: Białe – Ka1, Wg6, Gf4 i
Sf2, Czarne – Kh4, Gg4 i pf3 jest następujące: 1/ Kb2! i powstaje tzw. pozycja zugzwangu (przymusu), gdzie niezależnie od
ruchu czarnych nastąpi mat Wh6 lub Gg3.
Prawidłowe rozwiązanie nadesłali P.P.: Piotr
Sieczkowski i Cezary Nita. Nagrodę wylosował P. Cezary Nita z Baboszewa (prześlemy pocztą).
Na świąteczny wolny czas proponujemy
zadanie naszego znakomitego kompozytora szachowego z Ostrołęki – P. Leopolda
Szwedowskiego:
„South Afric. Chesspl.” 1960 r.
I nagroda
Mat w 2 pos. (zaczynają białe – wystarczy podać pierwszy ruch)
Dla ułatwienia podajemy, że jest tu temat wyboru pola przez figurę, którą należy
wykonać ruch. Bardzo interesujące! Jak
zwykle oczekujemy na rozwiązania w terminie 3 tygodni od ukazania się numeru i
losujemy nagrodę.
Informujemy, że w marcu 2003 r. na
pewno odbędą się I Mistrzostwa Polski Policjantów
w
szachach
bezpośrednich w Białobrzegach Radomskich
(OW
„Olszynka”).
Szczegółowy
komunikat w
tym zakresie
–
wkrótce.
Ws z y s t k i m
miłośnikom
królewskiej gry życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym
2003 Roku.
mł. insp. Marian Frąk
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