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AKTUALNOŚCI

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsza chwila w
roku. W cieple świątecznej atmosfery, zapachu choinki, w
uśmiechu bliskich, odnajdujemy spokój i radość. Pragnę złożyć wszystkim Policjantom, Policjantkom oraz Pracownikom
Policji najserdeczniejsze życzenia: zdrowych i wesołych Świąt
Bożego Narodzenia, aby nadchodzące dni przyniosły siłę oraz
nadzieję na przyszłość. Niech przy żywicznym zapachu strojonej choinki, upłyną piękne chwile polskiej Wigilii: ze wspólnie śpiewaną kolędą, z upragnionym gościem przy stole i w
rodzinnym, pełnym radości gronie. Nadchodzący zaś Nowy
Rok 2007 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
insp. Arkadiusz Pawełczyk
Komendant Wojewódzki Policji
zs. w Radomiu

Drodzy Policjanci, Policjantki, Pracownicy Policji
Szanowni Państwo!
Przeżyjmy jeszcze raz wydarzenie Nocy Betlejemskiej, która
pogłębi naszą rodzinną więź. To wydarzenie zwiastowało nam
radość wielką, wyrażającą się w słowach „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. W świątecznym nastroju pragniemy uzmysłowić sobie na nowo, że tymi
słowami modlimy się podczas każdej Mszy Św. I wyrażamy
głęboką prawdę, że każdy z Nas żyje i służy ku większej Bożej
chwale i pożytkowi bliźnich.
Moi drodzy! Na zbliżające się Świętą Bożego Narodzenia
pragnę przekazać Wam wszystkim i Waszym rodzinom najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus, który rodzi się
i jest z nami jako Mała Dziecina błogosławi każdemu w życiu
osobistym, rodzinnym i zawodowym. Z każdym z Was w wigilijny wieczór łamię się opłatkiem, symbolem miłości, jedności
i pokoju. Niech Nowy Rok 2007 będzie przepełniony pokojem
ducha oraz niegasnącą nadzieją.
Szczęść Boże
Ks. Mirosław Dragiel
Kapelan Policji Garnizonu Mazowieckiego

Ostrołęka, ul. Stacha Konwy,
03.12.2006, godz. 01:30 - Dwaj mężczyźni (20 i 21 lat) pobili 20-letniego mieszkańca Ostrołęki, a następnie skradli mu pieniądze oraz usiłowali zabrać mu jeszcze
telefon komórkowy, lecz pokrzywdzony
uciekł. W wyniku szybkiej akcji policjantów sprawcy zostali zatrzymani i osadzeni
w PdOZ.
Radom, ul. Mireckiego, 27.11.2006,
godz. 19:00 - Nieznany sprawca zastąpił drogę 18-latkowi i popychając go oraz
grożąc doprowadził go do stanu bezbronności i ukradł mu telefon komórkowy. Po
zgłoszeniu przestępstwa policjanci z SPPP
KWP, podczas penetracji terenu zatrzymali
wskazanych przez pokrzywdzonego dwóch
sprawców przestępstwa, których osadzono
w policyjnym areszcie.
Ciechanów, ul. Sońska, 25.11.2006,
godz. 8:30 - Dwóch sprawców zaatakowało 22-letniego mężczyznę i ukradło
mu pieniądze. Jeden ze sprawców aby
utrzymać się w posiadaniu skradzionej

sumy użył jeszcze wobec pokrzywdzonego gazu. Policjanci, którzy przybyli na
miejsce zdarzenia po pościgu zatrzymali
jednego ze sprawców, 47-letniego mieszkańca Radomia. Drugi sprawca poszukiwany jest przez policjantów z KPP w Ciechanowie.
Radom, ul. Gagarina, 26.11.2006,
godz.12:00 – 16-latek po wyważeniu
drzwi wejściowych do mieszkania dostał
się do jego wnętrza, lecz nic nie skradł, ponieważ został zatrzymany przez policjantów z SPPP KWP. Sprawcę osadzono w Policyjnej Izbie Dziecka.
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej
Policji zs. w Radomiu, z Wydziału do
walki z Korupcją, zatrzymali 20.11.2006 r.
50-letniego ordynatora jednego z oddziałów
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Radomiu. Jest on podejrzewany o przyjmowanie korzyści majątkowych, w związku z wykonywaną funkcją. 22.11.2006 sąd
aresztował go na trzy miesiące pod zarzutem opisanym w artykule 228 kk, par. 1 i 4.

Nożownicy za kratami
W nocy z 11 na 12 listopada br. w Radomiu – na trawniku przy ul. Okulickiego policjanci znaleźli ciało 31-letniego mężczyzny. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Na ciele ujawniono rany, które mogły powstać w wyniku
uderzeń zadanych nożem. W wyniku intensywnej pracy policjantów z KMP w
Radomiu jeszcze tego samego dnia zatrzymano mężczyznę podejrzanego o
dokonanie zabójstwa. Jest to 22-letni
mieszkaniec Radomia. W poniedziałek
w rzece przepływającej obok miejsca zabójstwa policjanci odnaleźli nóż, narzędzie zbrodni. Mężczyzna został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej w Radomiu. Przedstawiono mu zarzut dokonania zabójstwa.
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Do kolejnego zabójstwa doszło 13 listopada w Siedlcach. W domu przy ul. Rozdroże ujawniono zwłoki 75-letniej właścicielki. Rany na ciele wskazywały, że zabójstwa dokonano przy użyciu noża. Policjanci ustalili, że w mieszkaniu kobiety często
przebywał młody mężczyzna i razem spożywali alkohol. Po szybkim ustaleniu danych personalnych i adresu zamieszkania
policjanci postanowili go zatrzymać. Mężczyzna (30 lat) przebywał w domu, na jego
ubraniu znajdowały się ślady krwi, a w jednym z pomieszczeń znaleziono zawinięty w
reklamówkę zakrwawiony nóż. Jemu prokurator również postawił zarzut dokonania zabójstwa i został tymczasowo aresztowany.
(jm)

Rąbież, powiat płoński, 18.11.2006,
godz. 17:50 - Dwaj nieznani sprawcy napadli 45-letniego mieszkańca Warszawy. Bili
mężczyznę pięściami po całym ciele i ukradli z kieszeni kurtki pieniądze. W wyniku
podjętych czynności policjanci ustalili i zatrzymali jednego ze sprawców, 26-letniego
mieszkańca powiatu płońskiego. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie.
Policjanci z KPP w Płońsku poszukują drugiego sprawcy rozboju.
Radom,
ul.
Staromiejska,
06.11.2006, godz. 9:00 - Na ulicy zaatakowany został 62-letni mężczyzna. Sprawca uderzył go butelką w głowę i próbował
ukraść pieniądze. Pokrzywdzony pomimo
obrażeń wyrwał się napastnikowi i zaczął
uciekać. W trakcie ucieczki zatrzymał policyjny radiowóz. Załoga zabrała mężczyznę
do samochodu i zaczęła penetrować okolicę. Po krótkim czasie poszkodowany wskazał na ulicy mężczyznę który go napadł.
Policjanci zatrzymali sprawcę, którym okazał się 24-letni mieszkaniec Radomia.

Siostry dilerki
Policjanci z Żyrardowa zatrzymali dwie
siostry podejrzane o handel narkotykami.
Aby potwierdzić zebrane wcześniej informacje o tym, że kobiety mogą handlować
narkotykami, kryminalni przeszukali mieszkanie zajmowane przez siostry. W biurku należącym do młodszej z nich (18 l.), uczennicy
III klasy żyrardowskiego liceum, w opakowaniach po gumie do żucia znaleźli 165 sztuk
tabletek ecstasy i 1,5 grama amfetaminy.
Starsza z sióstr (24 l.) była już zatrzymywana za rozprowadzanie narkotyków. Około pół roku temu wyszła z aresztu. Kobiety
decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane na okres trzech miesięcy. Teraz obie
siostry odpowiedzą za posiadanie i handel
narkotykami za co grozi kara pozbawienia
wolności do lat 10.
(jm)
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Fałszywe setki
Białobrzescy policjanci od kilku tygodni
rozpracowywali grupę przestępców wprowadzających do obiegu znaczne ilości fałszywych 100 złotowych banknotów. Setki
pojawiały się na stacjach benzynowych, w
wiejskich sklepach i przydrożnych barach
powiatu białobrzeskiego.
Do pierwszych zatrzymań doszło pod
koniec października. W ręce policjantów
na stacji benzynowej w okolicach Starej
Błotnicy wpadło czterech przestępców,
którzy próbowali zapłacić za benzynę fałszywym banknotem. Znaleziono przy nich

fałszywe setki. Kolejne policjanci znaleźli po przeszukaniu ich mieszkań. Dotychczas zabezpieczono kilkanaście fałszywych
banknotów.
Dalsze działania, doprowadziły do zatrzymania kolejnych czterech osób, które
w tej samej grupie przestępczej pośredniczyły w hurtowej dystrybucji fałszywek na
terenie powiatu białobrzeskiego.
Wszyscy zatrzymani to mężczyźni,
mieszkańcy powiatu białobrzeskiego i radomskiego, w wieku od 20 do 30 lat. Przedstawiono im zarzuty wprowadzania do
obiegu fałszywych banknotów (art. 310
par. 2 KK), za co grozi kara pozbawienia
wolności do lat 10. Prokuratura Rejonowa
w Grójcu wystąpiła z wnioskami o tymczasowe aresztowanie do Sądu Rejonowego.
Sąd wobec siedmiu zatrzymanych zastosował taki środek, jeden objęty został dozorem policyjnym.
Sprawa rokuje na dalszy rozwój. Zatrzymana grupa może być częścią większej
zorganizowanej grupy przestępczej działającej nie tylko na terenie Mazowsza ale całego kraju.
January Majewski

Iveco za okup
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej
Policji zs. w Radomiu, z Wydziału Kryminalnego, zatrzymali złodzieja samochodowego, który chciał wyłudzić okup za skradziony pojazd.
Samochód ten (nieubezpieczone ciężarowe Iveco), został skradziony w Garbatce
– Letnisko w powiecie kozienickim 18 listopada. W samochodzie tym – wartości ok.
20.000 zł – znajdował się sprzęt AGD wartości kilkunastu tysięcy zł, a złodziej telefonicznie zażądał okupu (kilka tysięcy zł).
Poszkodowany powiadomił Policję i poli-

Zatrzymany uciekinier
Policjanci z Wydziału Kryminalnego
KWP zs. w Radomiu zatrzymali zbiega-przestępcę, który uciekł z policyjnego konwoju 6 listopada tego roku
w Klimontowie (pow. sandomierski,
woj. świętokrzyskie).
Do zatrzymania doszło wczoraj (wtorek,
21.11.2006) około godz. 20:00 w miejscowości Trablice (pow. radomski), w domu rodziców tego mężczyzny (Krystian W. 26 lat)

licjantów oczywiście adwokatami. Policjanci
przystąpili do czynności przeszukania domu
i po kilku minutach znaleźli uciekiniera pod
schodami w piwnicy, za bojlerem. Zatrzymany nie stawiał oporu, w mieszkaniu rodziców pojawił się kilkadziesiąt minut przed
zatrzymaniem, wcześniej ukrywał się w południowo-wschodniej części Polski. Zbiegł z
konwoju 6 listopada symulując zasłabnięcie.
Gdy konwojenci otworzyli tylne drzwi samochodu konwojowego ten wyskoczył i wyrwał
się, gryząc policjanta w rękę. Podczas szamotaniny wyśliznął się ze swetra i półnagi
uciekł w las.
Tadeusz Kaczmarek

cjanci z Kozienic i z Wydziału Kryminalnego KWP podjęli działania, których efektem
było ustalenie i osaczenie sprawcy. Zatrzymano go w najbardziej dogodnym miejscu,
na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ulic
Żółkiewskiego i Zbrowskiego w Radomiu.
Okazało się, że złodziej prowadził samochód mając kominiarkę na głowie, do tego
był nietrzeźwy (1,3 prom.) i nie miał prawa
jazdy. Został zatrzymany i aresztowany na
trzy miesiące przez sąd, a odzyskany samochód wrócił do właściciela.
Tadeusz Kaczmarek

Spirytus z beczki
gdzie poszukiwany zbieg ukrywał od 20 minut. Policjanci z Sekcji Poszukiwań Celowych
Wydziału Kryminalnego KWP otoczyli dom
i dostali się do wnętrza, upewniwszy się, że
w środku są domownicy. Pomimo, że mieszkający w tym domu rodzice zbiega starannie
ukrywali swoją obecność w tym domu, policjanci zauważyli samochód zarejestrowany
na ojca zbiega, który we wtorek po południu
przejeżdżał ulicami Radomia. Wieczorem
samochód ten stał ukryty na rozległej posesji
w Trablicach, a w środku domu tlił się blask
telewizora. Jeden z policjantów – ubezpieczany przez kolegów – dostał się do środka
domu przez uchylone okno piwnicy. Wtedy
również pojawili się domownicy, strasząc po-

Kryminalni z KWP zs. w Radomiu
zatrzymali dwóch mężczyzn w trakcie procesu oczyszczania skażonego
spirytusu. Zabezpieczyli około 2 tys.
litrów alkoholu o detalicznej wartości blisko 140 tys. zł.
Gdy policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu weszli na teren posesji w miejscowości Bielicha k. Radomia,
w jednym z pomieszczeń gospodarskich
pracowała właśnie aparatura do oczyszczania skażonego spirytusu, którą obsługiwało dwóch mężczyzn. Aparatura, to
dwie plastikowe beczki połączone ze sobą
systemem filtrów oczyszczających. W jednej beczce znajdował się skażony spirytus,
który po oczyszczeniu spływał do drugiej
beczki. W pomieszczeniu znajdowały się
też plastikowe pojemniki ze skażonym spi-

rytusem i już oczyszczonym, przygotowanym do dalszej dystrybucji. W opinii biegłych wypicie takiego alkoholu jest groźne
dla zdrowia a nawet życia ludzi.
Mężczyźni, którzy zostali zatrzymani to
mieszkańcy Radomia w wieku 60 i 21 lat.
Starszy z nich wynajął pomieszczenia gospodarcze kilka tygodni temu, aby uprawiać ten proceder. Z ustaleń policji wynika, że mieli oni zorganizowaną sieć dystrybutorów, poprzez których spirytus w
formie rozcieńczonej trafiał do stałych odbiorców czy na targowiska. Dlatego mężczyźni odpowiedzą za wprowadzanie na
rynek znacznych ilości skażonego spirytusu, który był szkodliwy dla zdrowia, za co
grożą kary pozbawienia wolności i wysokie
kary grzywny.
January Majewski
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Życiowy szef
Nadkom. Marek Baczkowski swoją przygodę w Policji rozpoczął w 1989 roku
daleko od domu – w Łódzkich Oddziałach Prewencji,
gdzie występując w Zespole Teatralnym zadebiutował
na deskach jednego z łódzkich teatrów. W ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
Teatralnych, w którym grał
główną rolę w spektaklu o
Januszu Korczaku – jego zespół zajął pierwsze miejsce.
Tam też został zauważony przez znaną reżyserkę Teatru Wielkiego, która namawiała go na porzucenie munduru i wstąpienie
do Szkoły Teatralnej. Mimo to, postanowił być wierny ideałom oraz marzeniom
i pozostał na szczęście w szeregach Policji. Później pracował w rodzinnym Zwoleniu w: patrolowce, jako dzielnicowy i
ostatecznie jako pracownik operacyjny. W
1996 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji
w Szczytnie, po której podjął studia cywilne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Kielcach na Wydziale Zarządzania i Administracji. Swoją karierę w Komendzie
Wojewódzkiej rozpoczął w 2000 r. jako
specjalista Wydziału Prewencji, następnie

w 2002 r. został Kierownikiem Sekcji do Spraw Przestępczości Nieletnich, i w
tym samym roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji.
Obecnie jest Naczelnikiem
Wydziału
Prezydialnego
KWP zs. w Radomiu, funkcję tą pełni od 15 kwietnia
br. W trakcie swojej służby
ukończył szereg szkoleń i
kursów w Szkołach Policji
w: Pile, Słupsku, Szczytnie;
między innymi kurs managerski, negocjatorów i Studium Zarządzania w Jednostkach Policji.
W pracy zawodowej ceni sobie racjonalizm, logikę w działaniu i przede wszystkim
ludzkie podejście do życia. Wolne chwile
spędza z rodziną na spacerach i rowerowych wycieczkach. Ma żonę oraz 8- i 11-letnie córeczki. Lubi sport – kopie piłkę, gra
w tenisa stołowego. Uwielbia piłkę ręczną,
ale ciężko mu znaleźć kompanów do tak
brutalnej, typowo męskiej i mało popularnej gry. Odpoczywa czytając dobre ksiązki
– historyczne, thrillery szpiegowskie, przygodowe i fantastyczno-naukowe.
Rafaf Sułecki

Odblaski
na rowery
W Polsce zagrożenie zdrowia i życia
pieszych i rowerzystów jest wielokrotnie
większe niż w innych krajach w Europie.
Piesi wraz z rowerzystami i motorowerzystami stanowią 48% wszystkich ofiar
śmiertelnych: każdego dnia ginie na drogach 15 osób, a 200 zostaje rannych. Tylko w październiku na Mazowszu zginęło
65 osób, 60% stanowili piesi i rowerzyści. Przykłady z ostatnich dni to: potrącenie 26-letniego pieszego o godz.18:00,
na prostym odcinku drogi w okolicach
Grójca, mężczyzna zmarł w drodze do
szpitala czy potrącenie 58-letniego rowerzysty o godz. 18:20 w okolicach Przysuchy, który zginął na miejscu. Niejednego wypadku można by uniknąć, gdyby
rower miał odpowiednie oświetlenie, a
pieszy elementy odblaskowe.
Z myślą o rowerzystach mazowieccy
policjanci przygotowali „Pakiety odblaskowe na rower”, zawierające po kilka
naklejek odblaskowych, które można nakleić na różne elementy roweru. Znacznie poprawiają one widoczność roweru w
światłach samochodowych. Pakiety rozdawane są podczas kontroli drogowych i
różnego rodzaju imprez.
January Majewski

Zadania Prezydialnego
Wydział Prezydialny zajmuje się m.in.
nadzorem nad obiegiem dokumentacji
jawnej w Komendzie i podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
zs. w Radomiu jednostkach organizacyjnych; organizowaniem narad, konferencji i spotkań kierownictwa Komendy;
gromadzeniem, ewidencjonowaniem i
aktualizowaniem przepisów prawnych
resortowych i pozaresortowych; zarządzaniem strategicznym i zarządzaniem
jakością w Policji; planowanie i sprawozdawczością w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla potrzeb
Komendy Głównej Policji, KWP, Wojewody Mazowieckiego i innych uprawnionych podmiotów.

W Wydziale Prezydialnym funkcjonują dwie Sekcje: Ogólna i ds. Zarządzania Jakością w Policji. Do zadań tych
Sekcji należy między innymi: obsługa
kancelarii ogólnej KWP, prowadzenie
instruktaży i udzielenie pomocy fachowej dla wytwórców dokumentów służbowych, obsługa poligraficzna komórek organizacyjnych Komend. Koordynowanie i realizowanie przedsięwzięć
związanych z projektowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą ISO
9001:2000 w KWP zs. w Radomiu oraz
wiele innych zadań, których nie sposób
wszystkich wymienić.
(rs)

Szajka na kredyt
Policjanci z KWP zs. w Radomiu z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą,
wspólnie z funkcjonariuszami z KMP w
Radomiu, zlikwidowali grupę przestępczą
zajmująca się wyłudzaniem kredytów.
Proceder został zorganizowany przez
40-letniego mężczyznę i księgową jednej z
radomskich firm. Mężczyzna ten na terenie
całego kraju werbował osoby, które jako
tzw. słupy pobierały pieniądze z banków,
a kobieta wyrabiała tym osobom całą fikcyjną dokumentację świadczącą o zatrudnieniu. Organizator całego przedsięwzięcia
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wpadł w ręce policjantów w hotelu pod Radomiem, przebywał tam z drugim mężczyzną, a przy okazji policjanci odzyskali pieniądze, które dzień wcześniej oszuści wyłudzili w jednym z radomskich banków. Tego
samego dnia funkcjonariusze zatrzymali w
Łodzi kolejnego członka szajki i współpracownicę „księgowej”.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że
mogli oni wyłudzić ponad 100 tys. zł. na
szkodę różnych banków i instytucji finansowych w Polsce.
(tk)

Zaginiona
dziewczynka
odnaleziona
po 15 minutach
Tylko 15 minut potrzebowali policjanci na odnalezienie 6-letniego dziecka,
które zaginęło we wtorek w Radomiu.
O godz. 17.43 zaniepokojona kobieta
zgłosiła zaginięcie 6-letniej dziewczynki. Dziecko miało wyjść z domu na ul.
Warszawskiej około godz. 15.00. Oficer
dyżurny natychmiast w ten rejon miasta
wysłał patrole policyjne. Po 15-minutowych poszukiwaniach funkcjonariusze
z SPPP w Radomiu odnaleźli dziecko
w budynku szkoły przy ul. Parkowej.
Dziewczynkę przekazano matce.
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Koniec
Nastolatki
podejrzane o zabójstwo lewizny
Płoccy policjanci zatrzymali trzy młode kobiety w wieku 14, 16 i 20 lat, które są
podejrzane o dokonanie zabójstwa 51-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w
nocy z 2 na 3 października br. na terenie
ogródków działkowych przy ulicy Targowej w Płocku. Mężczyzna zmarł po tym,
jak otrzymał kilka ciosów nożem w klatkę piersiową. Policyjne śledztwo zostało
zakrojone na szeroką skalę. Komendant
Miejski Policji w Płocku powołał specjalną grupę, w skład której weszli najlepsi policjanci z płockiej komendy. Skrupulatne
zbieranie materiału dowodowego, weryfi-

kowanie wielu wersji śledczych pozwoliło
ustalić, a następnie zatrzymać trzy młode
kobiety. Najmłodsza ma 14 lat i jest uczennicą płockiego gimnazjum, jej o dwa lata
starsza koleżanka uczy się w szkole ponadgimnazjalnej, natomiast 20-latka przyucza
się do zawodu w zakładzie doskonalenia.
Według ustaleń, wszystkie trzy przyczyniły
się do śmierci mężczyzny. Najstarsza z nich
została tymczasowo aresztowana na okres
trzech miesięcy, dwie młodsze na rozprawę
przed sądem rodzinnym oczekiwać będą w
zakładzie wychowawczym dla nieletnich.
Mariusz Gierula

Amatorzy obcych komórek
27 października 2006 roku do dyżurnego KPP w Gostyninie zgłosił się 17-latek i
poinformował, że na ul. Zamkowej zaczepiony został przez dwóch nieznanych mu
mężczyzn, którzy zażądali od niego wydania telefonu komórkowego, z którego wcześniej korzystał.
Chłopak widząc, że są to mężczyźni
mniej więcej w jego wieku odmówił. W tym
momencie jeden ze sprawców przystawił do
jego brzucha nóż i ponowił żądanie. Kiedy
jeszcze się opierał, drugi ze sprawców siłą
wyrwał z jego ręki telefon Motorola.
Następnego dnia policjanci ustalili
sprawców tego napadu. Okazali się nimi
17-letni Mariusz Sz. i 18-letni Piotr G.,

– uczniowie pierwszej klasy szkoły zawodowej.
W trakcie dalszych czynności okazało
się, że ci sami sprawcy na terenie dworca
PKS, podeszli do 18-letniego ucznia gostynińskiego technikum i pod pretekstem
obejrzenia jego telefonu Siemens wartości 400 zł. dokonali jego kradzieży. W tym
przypadku sprawcy na szczęście nie użyli
przemocy. Ponadto pod koniec ubiegłego
roku w m. Łanięta dokonali przywłaszczenia telefonu Samsung wartości 200 zł. Po
przedstawieniu zarzutów młodzieńcy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani
na okres trzech miesięcy.
podkom. Dariusz Dutkowski

19-latek w lesie Wpadka
W czwartek 30 listopada br. radomska policja otrzymała zgłoszenie, że kilku
mężczyzn wciągnęło siłą do samochodu
19-latka, gdzie zastraszyli go i zabrali mu
pieniądze. Następnie wywieźli go do lasu,
gdzie zastraszając i grożąc przedmiotem
przypominającym broń zmusili mężczyznę do kopania łopatą dołu, żądając kolejnych pieniędzy. Po wszystkim został wypuszczony. Sprawa została potraktowana
bardzo poważnie. W piątek rano zaczęto
zatrzymywać pierwsze osoby. Policjanci
z Sekcji Kryminalnej zatrzymali ośmiu
mężczyzn (16-19 lat) mających związek ze
sprawą. U jednego z nich zabezpieczono
wiatrówkę, a u drugiego samochód, który posłużył do przestępstwa. Zostali osadzeni w PPdOZ i PIDz. Dalej sprawą zajęli się policjanci z dochodzeniówki. Całej
ósemce postawiono zarzuty o dokonanie
i usiłowanie wymuszenia rozbójniczego,
za co grozi kara pozbawienia wolności do
10 lat. W sobotę wszyscy zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Radomiu, która wobec dwóch z zatrzymanych
wystąpiła z wnioskiem do Sądu o tymczasowy areszt.
(jeż)

szabrowników

Policjanci z
Białobrzegów 6
grudnia br. zatrzymali trzech
mężczyzn (2023 l.), którzy
od kilkunastu
miesięcy dokonywali włamań
i kradzieży na
terenie całego powiatu. Mężczyźni włamywali się do
mieszkań, domków letniskowych, instytucji i kradli wszystko co wpadło im w ręce.
Policjanci w trakcie przeszukań odzyskali
wiele przedmiotów pochodzących z włamań m.in. sprzęt elektroniczny, obrazy,
naczynia, a także kołpaki samochodowe i
wymontowaną z mieszkań ceramikę sanitarną. Część przedmiotów już wróciła do
właścicieli, ale wiele czeka jeszcze na odbiór. Zatrzymanym mężczyznom postawiono zarzuty kradzieży z włamaniem oraz paserstwa i decyzją Prokuratury Rejonowej w
Grójcu zastosowano wobec nich dozory policyjne.
(jm)

Cztery osoby z powiatu makowskiego zostały aresztowane za nielegalny obrót paliwami.
Trzej bracia mieszkający w Różanie
oraz ich znajomy z pobliskich Chrzczonek
gm. Różan posiadali zarejestrowane na siebie firmy w różnych miejscowościach zajmujące się handlem paliwami. W rzeczywistości wszyscy mężczyźni prowadzili działalność przestępczą polegającą na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach oraz fałszowaniu faktur. Proceder wygląda następująco, prawdziwe oświadczenia od osób
kupujących olej opałowy w ww. firmach
zostawały przerobione w ten sposób, że
do sumy np. 100 litrów dopisywali trzecie
zero i wykazywali, iż sprzedali 1000 litrów
oleju opałowego. Oświadczenia wypisywane były też na fikcyjne osoby. Znalazło się
też kilka faktur całkowicie sfałszowanych
tzn. przedstawiające zakupy paliwa, które
nie miały w ogóle miejsca, następnie z takich faktur wyłudzany był podatek VAT.
Policjanci PG, dzięki działaniom operacyjnym na poczet przyszłych kar zabezpieczyli mienie należące do przestępców. Nie
było to łatwe, ponieważ nielegalnie zarobione pieniądze „paliwiarze” legalizowali
w sprzęcie rekreacyjno-wypoczynkowym,
który rejestrowali na osoby trzecie. Zabezpieczony sprzęt to skutery wodne i śnieżne oraz pojazdy terenowe tzw. „kłady”.
Suma zabezpieczonego mienia przekracza
150.000 zł., ale ukrytego w ten sposób mienia może być więcej.
A. Wójcik

Rozbojarze
ze szkolnej wycieczki
Dwóch 19-latków, uczniów jednej ze
szkół średnich w Ciechanowie przyjechało ze swoją klasą do Płocka na wycieczkę. W trakcie tzw. czasu wolnego, weszli
do sklepu odzieżowego. Tam jeden z nich
przymierzył bluzę sportową. Nie mając pieniędzy na jej zakup postanowili, że wrócą
i dokonają kradzieży. Gdy wrócili, jeden
z nich popchnął sprzedawczynię i użył
gazu a drugi złapał z półki sportową bluzę. Kobieta mimo tego chwyciła jednego ze
sprawców, ten aby się wyrwać uderzył ją w
głowę leżącym na ladzie młotkiem. Uciekających sprawców zauważył przechodzący
obok mężczyzna i ruszył za nimi w pościg.
Widząc, że wskoczyli oni do stojącego na
parkingu autokaru postanowił wezwać Policję. Funkcjonariusze, którzy szybko przybyli na miejsce, wspólnie z pokrzywdzoną
kobietą weszli do autokaru, gdzie rozpoznała jednego ze sprawców. Drugiego policjanci znaleźli wciśniętego pomiędzy siedzenia i nakrytego kurtkami kolegów. Teraz obaj odpowiedzą za dokonanie rozboju
przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, za
co grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności.
(jm)
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Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 (Dz.U. z
dnia 07.02.1984) mówi wyraźnie, że: „Organy
państwowe (...) i inne jednostki organizacyjne
są zobowiązane do udzielania prasie informacji o swej działalności”. Politykę informacyjną
w Policji reguluje zarządzenie nr 13/2000 z dnia
25.09.2000 w sprawie metod i form działalności
prasowo-informacyjnej w Policji.
W myśl paragrafu 1 tego zarządzenia:
1. Policja prowadzi działalność
informacyjno-prasową która
jest jedną z form realizacji jej
ustawowych działań.
2. Celem działalności prasowo
informacyjnej w Policji jest:
– realizowanie konstytucyjnego prawa swobodnego
dostępu do informacji;
– zapewnienie warunków do społecznej kontroli nad działalnością Policji;
– kształtowanie wizerunku Policji;
– wykonywanie innych ustawowych zadań
Policji, przy pomocy środków masowego
przekazu.
Działalność prasowo-informacyjną w Policji
prowadzi i odpowiada za nią (par. 2) Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy
policji oraz komendanci powiatowi (miejscy).
Rzecznik prasowy KWP koordynuje tę działalność (par. 5) prowadzoną na terenie województwa, a w szczególności m.in.:
1. informuje środki masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta
Wojewódzkiego i (2) przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki organizacyjne
KWP (...);
3. udziela informacji w zakresie zgłaszanych
pytań, problemów i zagadnień dotyczących
funkcjonowania Policji (...);
5. pomaga merytorycznie oficerom prasowym w
komendach powiatowych (miejskich) w przekazywaniu informacji środkom masowego
przekazu (...);
8. uczestniczy w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie województwa (...);
10. opiniuje przedsięwzięcia informacyjne, publicystyczne i promocyjne o zasięgu regionalnym.
W komendach Policji oraz w komisariatach
informacji, w zakresie swoich kompetencji,
mogą udzielać również przygotowani i upoważnieni policjanci i pracownicy Policji (par. 7).
Policjant działający bezpośrednio na miejscu
zdarzenia udziela dziennikarzom informacji
na temat zdarzenia (par. 8.1), ale informacje
te mogą stanowić jedynie ogólny opis zdarzenia i nie powinny zawierać danych, które mogłyby posłużyć do formułowania sądów o winie uczestników zdarzenia lub ich identyfikacji
(par. 8.2). Dowodzący działaniami policyjnym
może wyrazić zgodę na dostęp dziennikarzy do
miejsca wykonywania czynności (par. 10.1), ale
ta zgoda nie jest wymagana wobec dziennikarza zbierającego informacje, nagrywającego
dźwięk, fotografującego lub filmującego miejsce wykonywania czynności z terenu ogólnie
dostępnego (par. 10.2). Obecnie trwają prace
nad zmianami w zarządzeniu nr 13.
nadkom. Tadeusz Kaczmarek
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Schengen – czy to boli? (3)
Po krótkiej przerwie prezentuję kolejny artykuł – dzisiaj nowe, szczególne uprawnienie, jakie daje służbom
Państw sygnatariuszy dorobek prawny Układu z Schengen, tj. obserwacja
transgraniczna. Mówi o nim art. 40
Konwencji z dnia 19 czerwca 1990 roku
Wykonawczej do Układu z Schengen z
dnia 14 czerwca 1985 roku, zwaną dalej
Konwencją.
Ogólne przepisy o współpracy policyjnej (art. 39 Konwencji) zobowiązują organy policyjne poszczególnych
Państw Schengen do tego, aby „udzielały sobie pomocy w celach zapobiegania
i wykrywania przestępstw”. Kontakt
i wymiana informacji następuje przez
organy centralne Państw – biura Sirene
(o czym w dalszych numerach PGM).
Artykuł 40 Konwencji uprawnia
funkcjonariuszy, którzy śledzą (nadzorują) przestępcę w ramach postępowania przygotowawczego, do przekroczenia granicy własnego państwa i
kontynuowania obserwacji w sąsiednim
kraju. Oczywiście może się to odbywać pod pewnymi warunkami. Przede
wszystkim obserwację transgraniczną

można prowadzić tylko o przestępstwa
podlegające ekstradycji, koniecznym
jest uzyskanie zgody na wjazd i prowadzenie działań – stosuje się formę
wniosku o udzielenie pomocy. Udzieloną zgodę dany kraj ma prawo odwołać
z ważnych przyczyn w dowolnym momencie, może też określić dodatkowe
warunki działania lub przejąć prowadzenie obserwacji. Z dotychczasowych
doświadczeń wynika jednak, że najczęściej obserwację transgraniczną prowadzą ci, którzy ją rozpoczęli.
Jeżeli sytuacja nie pozwala na wcześniejsze uzyskanie zgody obserwację
można kontynuować na obszarze innego Państwa Schengen w sprawach tylko
o niektóre poważne przestępstwa (wymienione są w art. 40 ust. 7 Konwencji),
jednakże niezbędne jest niezwłoczne
powiadomienie o przekroczeniu granicy
i podjęcie starań o pozwolenie. W przypadku nie uzyskania go w ciągu 5 godzin od przekroczenia granicy obserwację należy zakończyć, „gospodarz” może
też zażądać przerwania obserwacji.
Zgodnie z Konwencją funkcjonariusze prowadzący obserwację mają pew-

Wydział Kontroli
Zgodnie z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą
w Radomiu od bieżącego numeru PGM rozpoczynamy stały cykl artykułów dot. działań Policji, policjantów i pracowników Policji, objętych zainteresowaniem Wydziału Kontroli – głównie wydarzeń nadzwyczajnych.
Na początku chciałbym podkreślić,
że obecność funkcjonariuszy Wydziału
Kontroli na miejscach wydarzeń nadzwyczajnych nie ma na celu utrudnienia
komukolwiek pracy czy ukarania kogokolwiek. Naszym zadaniem jest dostarczenie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji oraz Komendzie Głównej
Policji bieżącej, bezstronnej informacji
o zdarzeniu i podjętych działaniach, a
także zapewnienie maksymalnej fachowości podczas obsługi zdarzenia
– poprzez ocenę wykonywanych czynności, wskazywanie innych możliwych
działań, eliminację ewentualnych uchybień jeszcze na miejscach zdarzeń. Rozumiem dyskomfort pracy w obecności
przełożonego, kontrolnego, policjanta
Wydziału Kontroli, jednak moje dotychczasowe doświadczenie wskazuje,
że to właśnie obecność Wydziału Kontroli umożliwia odparcie niejednokrotnie podnoszonych zarzutów o stronniczość lub uniknięcie błędów, które
mogłyby skutkować zastrzeżeniami ze
strony Prokuratury lub Sądów.
Przytoczmy przykłady z listopada.
W dniu 05.11.2006 roku w miejscowości Gołębiów gm. Lipsko referent służby
kryminalnej z KPP w Lipsku w wieku 37
lat, ze stażem 18 lat służby, będąc w służ-

bie kierował nieoznakowanym radiowozem pod wpływem alkoholu (1,22 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu), a
następnie wjechał do rowu uszkadzając
pojazd. Toczy się wobec niego postępowanie karne o czyn z art. 178a § 1 kk.
Takie zachowanie uniemożliwiało dalsze pozostawanie w służbie i z dniem
06.11.2006 roku policjant został zwolniony na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8
Ustawy o Policji (tzw. oczywistość czynu). Jest żonaty, posiada na utrzymaniu
troje dzieci i niepracującą żonę.
W dniu 03.11.2006 r. o godz. 19.10 w
Iłży referent służby kryminalnej z KMP
w Radomiu w wieku 27 lat, ze stażem
7 lat służby, kierując prywatnym pojazdem marki Audi 80 z nieustalonych
przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z pojazdem marki Opel
Astra, kierowanym przez policjanta
z KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Sprawca miał 0,82 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, z obrażeniami
twarzy i podejrzeniem pęknięcia kości
jarzmowej został przewieziony do szpitala. Zatrzymano mu prawo jazdy, trwa
procedura zwolnienia go ze służby. Toczy się wobec niego postępowanie karne o czyn z art. 178a § 1 kk. Jest żonaty,
ma na utrzymaniu jedno dziecko, żona
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ne prawa i oczywiście obowiązki, a także
ograniczenia.
Przede wszystkim mogą prowadzić działania służbowe przez przejścia lądowe, wodne
i powietrzne na terytorium obcego Państwa.
Indywidualne deklaracje Państw Schengen
wskazują, czy na całym obszarze (jak w przypadku Portugalii), czy też do kilku, kilkunastu kilometrów od granicy. Są przy tym chronieni podobnie jak funkcjonariusze tego kraju „w odniesieniu do przestępstw popełnionych przeciwko nim lub przez nich” (art. 42
Konwencji). Mają też prawo do posiadania
broni palnej, choć jej użycie jest możliwe wyłącznie w warunkach obrony koniecznej.
Obowiązki to znajomość i przestrzeganie
prawa wewnętrznego państwa, na terytorium
którego prowadzone są działania (nie można np. nie stosować się do przepisów drogowych) oraz możliwość udowodnienia funkcji służbowych – niezbędna jest legitymacja
służbowa oraz dokument potwierdzający
zgodę na prowadzenie obserwacji. Funkcjonariusze muszą złożyć drugiej Stronie raport
z przeprowadzonej obserwacji, mogą przy
tym być wezwani do osobistych wyjaśnień.
Podczas działań nie można wkraczać do
mieszkań i innych miejsc niedostępnych publicznie. Z dochodzących do mnie sygnałów
wynika, że nieostrożność funkcjonariuszy
w tym względzie kończy się procesami sądowymi.

Obserwacja transgraniczna nie może
prowadzić do zatrzymania (aresztowania)
obserwowanej osoby, celem powinno być
gromadzenie informacji i ewentualnych
dowodów w sprawie.
Postanowienia Konwencji mówią o
pewnych zasadach, warunkach ogólnych,
które powinny być stosowane, jednak nie
ograniczają one prawa krajowego, które
jest tu nadrzędne. Zakres umowy można rozszerzać w drodze dwustronnych
porozumień. Należy pamiętać, że mimo
istotnych ułatwień w przekraczaniu granic wewnątrzwspólnotowych, nadal istnieją odrębność państwowa, kulturowa,
wyznaniowa, odmienne systemy administracyjne i prawne, co uniemożliwia stworzenie ścisłych, jednolitych zasad działań
Policji.
Na prowadzonych przeze mnie szkoleniach spotykałem się z zarzutem, że obserwacja transgraniczna będzie działaniem
nieefektywnym, skoro niesie ze sobą tyle
ograniczeń. Odpowiadam jak poprzednio: po pierwsze jest to uprawnienie, a nie
zobowiązanie, po drugie, wkraczając jako
funkcjonariusze państwowi na teren innego Państwa, musimy się liczyć z pewnymi
ograniczeniami (nawet jeśli jest to obszar
Unii Europejskiej), podobnie jak wchodząc
do cudzego domu nie możemy zachowywać
się tak, jak „u siebie”.

Co więcej, możliwość prowadzenia obserwacji transgraniczej jest uprawnieniem
na tyle dobrym i potrzebnym, że podobne zapisy zostały wprowadzone do umów
dwustronnych wiążących Polskę z sąsiadami. Zawiera je m.in. Umowa między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisana w Berlinie w dniu
18.02.2002 r. oraz Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o
współpracy w zwalczaniu przestępczości
oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, sporządzona w Warszawie w dniu
23 marca 2004 r.
Narzędzia zwalczania przestępczości,
jak obserwacja transgraniczna czy pościg
transgraniczny, są też jednym z najważniejszych tematów spotkań i warsztatów
przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policji państw sąsiadujących.
W dniach 19-20 maja 2006 roku w Białymstoku odbyły się międzynarodowe warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele
Policji polskiej, litewskiej, łotewskiej i niemieckiej, a dominującym tematem były
nowe formy współpracy policyjnej w Unii
Europejskiej.
W następnym numerze PGM kolejne uprawnienie Policji – pościg transgraniczny.
Szymon Herman

pracuje w wymiarze 1 etatu. Pokrzywdzony
był trzeźwy.
W dniu 18.11.2006 r. około godz.13.00
w Ostrołęce został zatrzymany aplikant
służby kryminalnej KPP w Makowie Mazowieckim w wieku 25 lat, ze stażem 2
lat służby, który kierował prywatnym pojazdem osobowym marki Skoda będąc w
stanie nietrzeźwości (0,5 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu). O zamiarze jazdy w takim stanie telefonicznie powiadomiła nn. osoba. Kierującemu zatrzymano
prawo jazdy, a pojazd przekazano osobie
godnej zaufania, toczy się wobec niego postępowanie karne o czyn z art. 178a § 1 kk.
Jednocześnie z dniem 21.11.2006 roku policjant został zwolniony ze służby w Policji
na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 8 Ustawy o
Policji. Jest żonaty, ma na utrzymaniu jedno dziecko i niepracującą żonę.
W dniu 10.11.2006 r. o godz. ok. 22.00
w Radomiu kierujący prywatnym pojazdem
marki Nissan Primera najechał na znak drogowy D-6 (przejście dla pieszych) na lewym
poboczu drogi, w wyniku czego uszkodził nie
tylko znak drogowy, ale i własny pojazd, który następnie porzucił. O sprawstwo podejrzewany jest właściciel samochodu – aplikant służby prewencji KMP Radom, w wieku
32 lat, ze stażem 2 lat służby, który w chwili
zdarzenia był nietrzeźwy (0,9 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu) i został osadzony
w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych.
Wszczęto przeciwko niemu postępowanie
dyscyplinarne i prowadzone jest postępowanie karne o czyn z art. 178a § 1 kk.
To tylko niektóre przykłady nagannych zachowań policjantów, które przynoszą ogromną szkodę nie tylko Policji, burząc budowany
z trudem wizerunek rzetelnej, uczciwej służby, ale przede wszystkim samym policjantom

i ich rodzinom. Charakter powyższych zdarzeń (zaistniały po spożyciu alkoholu) wskazuje, że niektórzy nasi koledzy rozwiązują
problemy w niewłaściwy sposób. Warto się
rozejrzeć dookoła i zastanowić, czy każdy
z nas może zareagować wcześniej, pomóc,
może uda się uniknąć nieszczęścia.
Kolejny przykład wskazuje na konieczność szczególnego zadbania o powierzoną
policjantom broń i amunicję.
W dniu 23 listopada 2006 r. w Skarżysku-Kamiennej w wyniku czynności procesowych wykonywanych przez funkcjonariuszy BSW KGP – przeszukania pomieszczeń
mieszkalnych i gospodarczych detektywa
służby kryminalnej KMP w Radomiu, w
wieku 41 lat, ze stażem 15 lat służby ujawniono fakt bezprawnego posiadania przez
wymienionego 6 sztuk amunicji bojowej
typu „Makarow” kaliber 9 mm oraz 2 sztuk
amunicji bojowej typu „Parabellum” kaliber
9 mm. Policjant został osadzony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, prokurator
przedstawił mu zarzut o czyn z art. 263 § 2
kk i zastosował środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych. Policjant jest żonaty, ma na utrzymaniu dwoje dzieci i niepracującą żonę.
Opisując zdarzenia zaistniałe w listopadzie 2006 roku z przyjemnością mogę również przedstawić przykłady godnych naśladowania postaw policjantów.
W dniu 07.11.2006 r. o godz. 00.10 w
Garwolinie policjanci Ogniwa PatrolowoInterwencyjnego Sekcji Prewencji KPP w
Garwolinie, jeden w wieku 31 lat ze stażem
5 lat służby, drugi w wieku 27 lat ze stażem 3
lat służby, zatrzymali mężczyznę, który kierował po drodze publicznej samochodem
marki Opel Astra będąc w stanie nietrzeźwości (1,81 promila alkoholu w wydychanym

powietrzu). Zaproponował on policjantom
wręczenie korzyści majątkowej w wysokości
1000 zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Policjanci nie przystali na tę
propozycję i wykonali czynności w kierunku
art 229 § 1 kk zabezpieczając jednocześnie
pojazd sprawcy. Obydwaj policjanci są żonaci, mają po jednym dziecku, żony pracują.
W dniu 19 listopada 2006 roku o godzinie 01.00 w Wyszkowie dwaj policjanci Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w
Wyszkowie, jeden w wieku 23 lat ze stażem
3 lat służby, drugi w wieku 25 lat ze stażem 4
lat służby, podjęli pościg za kierującym, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a
następnie pieszo oddalił się od pozostawionego pojazdu. Zatrzymali sprawcę, od którego wyczuwalna była woń alkoholu z ust i
który złożył im obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w kwocie dwóch tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od czynności
służbowych. Policjanci nie dali się przekupić
i wykonali czynności w kierunku art 229 §
1 kk. Jeden policjant jest kawalerem, drugi
ma pracującą żonę, żaden nie ma dzieci.
To tylko dwa spośród 10 zdarzeń tego
typu, zaistniałych w listopadzie 2006 r.,
od początku bieżącego roku było ich 29.
Optymistycznie nastraja fakt, że policjanci
nie wahają się ujawniać próby ich przekupienia, czym przeczą obiegowej i jak widać
nieprawdziwej opinii o powszechnej korupcji wśród funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach. Podkreślić przy tym należy,
że nieujawnienie takiego zdarzenia – nawet
jeśli policjanci nie skorzystali z propozycji
korupcyjnej – również jest przestępstwem
(art. 231 § 1 kk) i może być wykorzystane
nawet przez samego przekupującego.
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli
nadkom. Szymon Herman
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Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość
psychologów Policji (cz. 2)
Działalność psychologów w Policji obejmuje trzy główne obszary: opiekę psychologiczną, działalność diagnostyczną i pomoc
w czynnościach zawodowych policjantów.
Sprawowanie profilaktyczno – terapeutycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej
jest podstawowym zadaniem psychologów
Policji. Obejmuje udzielanie porad, konsultacji, terapii oraz podejmowanie interwencji psychologicznych po zdarzeniach traumatycznych, w sytuacji problemu alkoholowego, wobec zachowań suicydalnych i w
sytuacji konfliktu. W zakres opieki psychologicznej wchodzi również psychoedukacja,
czyli prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników cywilnych
z zakresu wiedzy i umiejętności psychologicznych przydatnych w służbie. W ramach
interwencji po zdarzeniach traumatycznych
psycholodzy podejmują różnorodne działania, począwszy od pierwszego wsparcia dla
uczestników zdarzenia i defusingu (często
jeszcze na miejscu zdarzenia) poprzez prowadzenie zorganizowanych sesji debriefingowych, aż po długofalowe formy oddziaływania psychologicznego (terapia) - o czym
była mowa w poprzednim numerze PGM.
W zakresie interwencji w sytuacji problemu
alkoholowego Zespół Psychologów opracował czteroletni program profilaktyczny dla
policjantów garnizonu mazowieckiego dotyczący profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych „W stronę trzeźwości”,
który jest wdrażany w trzech komendach
miejskich Policji tj. w KMP w Radomiu,
KMP w Płocku i KMP w Ostrołęce.
Psycholodzy podejmują również interwencje wobec zachowań presuicydalnych,
czyli reakcji i zachowań świadczących o
tendencjach samobójczych. Wzrastająca
liczba interwencji wobec postaw suicydalnych (w skali kraju psycholodzy policyjni
przeprowadzili w 2005 r. - 86 takich interwencji) stanowi efekt szerokich działań
szkoleniowych, uwrażliwiania na zachowania współpracowników, kolegów. Elementem kluczowym jest dobra współpraca nie
tylko z policjantami, ale przede wszystkim
z kadrą kierowniczą oraz eliminowanie
oporów przed zgłoszeniem problemu do
psychologa. W roku 2005 w Policji dokonano 12 zamachów samobójczych i podjęto
6 prób samobójczych. W latach ubiegłych
liczba samobójstw w Policji była istotnie
wyższa, ale też profilaktyka psychologiczna była realizowana na mniejsza skalę. Tak
więc porównując obie statystyki: liczbę interwencji wobec zachowań suicydalnych
oraz liczbę popełnionych zamachów samobójczych można wysunąć wnioski, że szeroko zakrojona profilaktyka przynosi skutek.
Nie należy jednak zapominać, że wszelkie
zmiany w organizacji, których następstwem
może być odczuwane zachwianie poziomu
bezpieczeństwa jej członków, w odroczonym czasie mogą przynieść pogorszenie
funkcjonowania psychicznego i społecznego policjantów i pracowników Policji.
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Prowadzenie doskonalenia zawodowego przez psychologów policyjnych ma
głównie na celu podnoszenie kompetencji zawodowych i osobistych policjantów
i pracowników Policji. Od kilku lat szkolenia są ważnym elementem podstawowej
działalności psychologów i niewątpliwie
ważnym aspektem ogólnej polityki rozwoju naszej organizacji. W 2005 r. psycholodzy Policji zrealizowali 6200 godzin zajęć, w których wzięło udział 39480 osób.
W tym Zespół Psychologów KWP z/s w
Radomiu przeprowadził 315 godzin zajęć szkoleniowych, w których uczestniczyło 2756 osób. Główne kierunki szkoleń to
profilaktyka stresu, profilaktyka alkoholowa, profilaktyka suicydalna, adaptacja
zawodowa, szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego (dla dyżurnych, dzielnicowych, policjantów operacyjnych) oraz
szkolenia dla podmiotów poza policyjnych
(w ramach programów profilaktycznych
np. „Bezpieczna Kobieta”, „Bezpieczne
Dzieciństwo” oraz szkoleń dla instytucji
– PKP, Poczta Polska), które przyczyniają
się do kształtowania dobrego wizerunku
Policji, ale zajmują też czas.
Drugim dużym obszarem działalności
psychologów Policji jest działalność diagnostyczna, która obejmuje głównie badania psychologiczne kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
celem określenia predyspozycji intelektualnych i osobowościowych, badania psychologiczne policjantów na określone staW roku 2005 psycholodzy policyjni w kraju udzielili porad i konsultacji
w związku z trudnościami zawodowymi, rodzinnymi i osobistymi: 6086
policjantom, 513 pracownikom cywilnym, 786 członkom rodzin policjantów
i pracowników Policji, 1743 osobom w
kategorii tzw. inne porady. Dla porównania w 2005 r. Zespół Psychologów
KWP z/s w Radomiu udzielił konsultacji i porad psychologicznych 207 policjantom, 54 pracownikom cywilnym,
34 członkom rodzin, 262 osobom w
kategorii inne porady. Należy zaznaczyć, że wykazana jest tutaj liczba
osób korzystających z porad i konsultacji. Natomiast liczba spotkań jest kilkakrotnie większa, gdyż te same osoby korzystały z konsultacji kilka lub kilkanaście razy. Konsultacje były udzielane podczas dyżurów psychologicznych w poszczególnych jednostkach
KPP/KMP oraz w siedzibie KWP zs.
w Radomiu. Większość porad i konsultacji miała związek z trudnościami zawodowymi (relacje przełożony/
podwładny, stres wynikający z obciążenia pracą, brak pozytywnego motywowania) oraz z trudnościami osobistymi i rodzinnymi. Przeważnie osoby
zainteresowane zgłaszały się indywidualnie z własnej inicjatywy. Część
osób została zgłoszona na wniosek
przełożonych.

nowiska służbowe oraz badania o charakterze klinicznym.
Badania psychologiczne kandydatów do
służby w Policji od 2003 r. przeprowadzane
są za pomocą narzędzia doboru kadr – testu MultiSelect. Całość procedury składa
się z dwóch części: badania komputerowego, które samodzielnie wykonuje badany
oraz wywiadu z psychologiem. Wyniki końcowe są składową obu części. Całość procedury, począwszy od badania komputerowego, aż do elementu końcowego – przygotowania opinii psychologicznej jest długotrwała i w przypadku jednej osoby trwa ok.
4 godzin. Ogółem w 2005 roku przebadano
10516 kandydatów do służby w Policji, w
tym 7945 badań przeprowadzili psycholodzy z zespołów psychologów, a 2571 – psycholodzy z komórek do spraw doboru. Natomiast w KWP z/s w Radomiu w ubiegłym
roku przeprowadzono 422 badania w ramach doboru zewnętrznego. Badania kandydatów do służby w Policji przeprowadzał
głównie psycholog zatrudniony w Zespole ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia
KWP. Zespół Psychologów współpracował
z nim w tym zakresie i przeprowadził 148
badań psychologicznych. Pozytywne opinie psychologiczne uzyskało 51% kandydatów. Na marginesie dodam, że w bieżącym
roku badania diagnostyczne i kwalifikacja
obejmowały znacznie większy obszar pracy
Zespołu Psychologów niż w roku ubiegłym,
co spowodowało konieczność zmniejszenia
zaangażowania psychologów policyjnych w
działalność psychoedukacyjną i profilaktyczno - interwencyjną. W samym I półroczu 2006 roku badania kandydatów do
służby w Policji dotyczyły 454 osób, w tym
Zespół Psychologów przeprowadził 263
badania psychologiczne, co stanowi 58%
wszystkich badań kandydatów do służby w
Policji w garnizonie mazowieckm.
W ramach doboru wewnętrznego na
określone stanowiska służbowe Zespół
Psychologów przeprowadzał również badania psychologiczne w związku z procedurą postępowania kwalifikacyjnego do
Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie,
do Sekcji ds. Werbunków, na stanowisko
analityka kryminalnego oraz na szkolenie
specjalistyczne policjantów o specjalności
dyżurny jednostki Policji. Przeprowadzano
również badania o charakterze klinicznym
w związku ze skierowaniem policjantów
przez ich przełożonych. Zaznaczył się również udział psychologa w komisjach kwalifikacyjno – oceniających kandydatów do
służby w Policji, do rezerwy kadry kierowniczej i do korpusu służby cywilnej. Psycholog uczestniczył w kwalifikacji kandydatów
na turnusy antystresowe, co przyczyniło
się do udziału w turnusach profilaktyczno
– rehabilitacyjnych policjantów po zdarzeniach nadzwyczajnych, bądź narażonych na
przedłużający się stres związany z wykonywaniem czynności służbowych.
podkom. Agnieszka Bareja
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Obchody 50-lecia IPA Bork-Selm
W dniach 22-24 września dzięki uprzejmości i pomocy Wiceprezydenta Sekcji
Polskiej IPA kol. Arkadiusza Skrzypczaka, delegacja Regionu IPA Radom (Wiesław Leszczyński, Andrzej Pastuszka i Tomasz Czubak) uczestniczyła w obchodach
50-lecia powstania Regionu IPA Bork
(Land Nadrenia -Westfalia w Niemczech

Podczas naszego pobytu koledzy z
IPA Bork - Selm zapoznali nas z procesem dydaktycznym i warunkami kształcenia funkcjonariuszy niemieckich w
Instytucie Kształcenia i Doskonalenia
Kadr Policji w Bork, a także w Szkole Policyjnej w pobliskim Münster. Zapoznając się z działalnością IPA Bork stwier-

ceru po mieście zadziwiła nas ilość rowerów – okazuje się że jest to tam bardzo popularny środek lokomocji (ponoć średnio
na 1 mieszkańca przypadają 2 rowery...).
Podejrzewamy że gdyby u nas byłaby podobna infrastruktura ścieżek rowerowych,
także w Polsce taki środek lokomocji byłby
bardziej preferowany.

- www.ipa-bork.de). Podczas naszego pobytu koledzy z IPA Bork zapoznali nas z ich
pracą w Instytucie Kształcenia i Doskonalenia w Bork, a także w Szkole Policyjnej w
pobliskim Münster. Mieliśmy również niepowtarzalną okazję zobaczyć ciekawostki
Kolonii, Münster i Nordkirchen.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto
już 16.09. „Dniem otwartych drzwi” Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Policji
Bork, gdzie odbywała się większość uroczystości. Podczas głównej uroczystości
23.09. poprzedzonej ekumenicznym nabożeństwem w auli instytutu z udziałem
władz uczelni i przedstawicieli władz samorządowych miasta oraz delegacji IPA z
różnych Regionów Niemiec z Wiceprezydentem Sekcji Niemieckiej IPA Horstem
W. Bichlem na czele oraz delegacji IPA z
Grecji i Łotwy, przekazaliśmy Przewodniczącemu IPA Bork Konradowi Brökerowi od Sekcji Polskiej Regionu IPA Radom serdeczne gratulacje z okazji tak zacnego jubileuszu oraz życzenia dalszych
sukcesów.

dziliśmy, że nie tylko imponująca jest 50
rocznica istnienia struktur IPA w Bork,
ale także ilość członków (320), ich aktywność oraz kontakty z wieloma sekcjami narodowymi IPA (m.in. organizowanie konwojów humanitarnych dla Policji
innych krajów). Gospodarze zadbali o to,
aby nasz pobyt był ze wszech miar urozmaicony, tak więc oprócz wymiany doświadczeń zawodowych mieliśmy okazję
przetestować szkolną kręgielnię, poskakać z trampoliny do basenu (co ciekawe
do podgrzewania wody w basenie używa
się także umieszczonych na dachu baterii
słonecznych).
Była i możliwość podziwiania ciekawostek historycznych – w miejscowości Nordkirchen zwiedzaliśmy okazały pałac, natomiast w Kolonii podziwialiśmy m.in. przepiękną gotycką Katedrę. W Münster mieliśmy także okazję oglądać ciekawostki Starego Miasta, a w wolnej chwili spróbować
smaku nadreńskiego piwa, jako że nasz
pobyt zbiegł się z przygotowaniami do piwnego święta „Oktoberfest”. Podczas spa-

Wracając pełni wrażeń mamy nadzieję, że nasza współpraca z kolegami IPA
Niemiec będzie dalej się rozwijała i takich
okazji do spotkań i wymiany doświadczeń
będzie więcej.
Wiesław Leszczyński

Nowy Rok niesie
nadzieję i wiarę…
potem się okażę,
że błędy są stare!
Świętowanie na zabój
Tak raczy się w święta,
że święta nie pamięta.
Świątecznie
Święta, święta i – nie narzekasz…
A po świętach będzie lekarz!
—
Dobrego humoru w 2007 Roku
Czytelnikom i Redakcji „PGM”
Życzy M. Frąk – satyryk z Szydłowca

Wygrali najlepsi
IV Turniej Piłki Halowej o Puchar
Komendanta Wojewódzkiego Policji zs.
w Radomiu który odbył się 04.12.2006 r.
w hali MOSiR w Radomiu wygrała drużyna PSP nr. 3 z Płocka. W finale pokonali oni po wyrównanej grze dopiero w
rzutach karnych (3:2) drużynę PSP nr.
9 z Radomia. Trzecie miejsce wywalczyła Szkoła nr.2 z Pionek pokonując 5-kę z
Szydłowca w rzutach karnych (2:1).
Zwycięzcy turnieju oprócz zasłużonego
pucharu otrzymali z rąk komendanta insp.
Andrzeja Palczewskiego stroje sportowe
oraz piłki, natomiast wszyscy uczestnicy
otrzymali paczki mikołajkowe ze słodyczami.
(rs)
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W okowach
lodu
Wg symulacji i obliczeń, za kilkadziesiąt
tysięcy lat Ziemia będzie przykryta dwiema
gigantycznymi czapami lodowymi. Zlodowacenie północne obejmie całą Kanadę,
Europę i połowę Syberii. Poziom oceanów
spadnie o sto metrów, zmieni się zarys kontynentów, zimne i suche wiatry zamienią
dżungle strefy równikowej w wysuszoną sawannę. Zmieni się radykalnie flora i fauna,
niektóre gatunki wyginą, pojawią się nowe,
lepiej przystosowane.
Nam, żyjącym w niezwykle sprzyjającym klimacie, trudno oswoić się z taką
apokaliptyczną wizją, ale zlodowacenia
(tzw. glacjały) podobne do wyżej opisanego już Ziemię nawiedzały i co ciekawe, z
zadziwiającą regularnością. Prawidłowości
pojawiają się, gdy analizujemy dane obejmujące dziesiątki tysięcy i miliony lat. W
ciągu ostatnich 2 mln lat obecnej wielkiej
epoki lodowcowej stwierdzono 20 zlodowaceń, wracających co około sto tysięcy lat. Przerwy pomiędzy okresami zlodowaceń (interglacjały) wynosiły tylko około
10.000 lat i właśnie kończy się taki okres
ocieplenia. Ostatnie zlodowacenie było wyjątkowo głębokie, aż 1/3 lądów upodobniła
się do Antarktydy, a poziom oceanów obniżył się aż o 120 metrów. Okazuje się, że
największy wpływ na powstawanie glacjałów mają czynniki astronomiczne i w drugiej kolejności geologiczne, tzn. stały ląd na
biegunie i ruch kontynentów.
Jeszcze 55 mln lat temu praktycznie cały
świat opanowany był przez drzewa palmowe, które występowały na północy począwszy od Alaski, Spitsbergenu, Grenlandii i
Syberii oraz do Antarktydy na południu.
Wówczas wszystkie kontynenty miały już
z grubsza dzisiejsze zarysy, ale samotnie
dryfowały po płytach oceanicznych; Afryka z Arabią w oddaleniu od Europy i Azji,
Ameryki bez lądowego połączenia. Taki
układ ułatwiał krążenie silnych prądów oceanicznych, które roznosiły ciepło
do wszystkich stref klimatycznych, tworząc
ciepły, łagodny i bardzo wilgotny klimat.
Średnioroczna temperatura w większości rejonów kształtowała się w granicach
20 stopni Celsjusza. Ale 36 mln lat temu
zmienił się kierunek prądów oceanicznych
na półkuli południowej, które do tej pory
przenosiły ciepło z rejonów równika aż na
biegun, zapobiegając tworzeniu się tam lodowca. Po odsunięciu się Antarktydy na
południe, prądy zaczęły ją okrążać nie
mieszając się z ciepłymi masami wody, co
izolowało Antarktydę, na której rozwinęła
się czapa lodowa, wpływając tym samym na
lekkie ochłodzenie globalnego klimatu.
Drugi nagły spadek temperatury nastąpił około 3 mln lat temu. To właśnie
wtedy ostatecznie wypiętrzył się Przesmyk
Panamski, blokując dotychczasowy przepływ
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równikowych wód Atlantyku na zachód, do
Pacyfiku. Silniejszy prąd zatokowy niósł
wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki Płn.
ciepłe wody ku północy. W chłodnym już
klimacie ten ciepły prąd dostarczał ogromnych ilości wilgoci, powodując ciągłe opady
śniegu w rejonach północnych. Lecz nawet
gigantyczne opady śniegu nie zapoczątkują
epizodu lodowego, jeśli śnieg w całości stopnieje latem. Aby tak się stało, klimat musi
być na tyle chłodny, aby śnieg przetrwał
i odbijał przez cały rok promieniowanie
słoneczne. Gdy przez kilka kolejnych lat
będzie wystarczająco zimno aby utrzymała
się stała pokrywa śnieżna, to lód zacznie się
akumulować i lodowce oraz lądolody będą
się gwałtownie rozprzestrzeniać.
Ale tego rodzaju konfiguracje kontynentów i prądów morskich występowały
już wielokrotnie w ciągu setek milionów lat
rejestrowanej geologicznie przeszłości Ziemi, nie zawsze jednak powodowało to zlodowacenia, co więcej, okresy zlodowaceń
są czymś wyjątkowym w historii Ziemi.
I przy obecnym układzie lądów epoka lodowa nie trwa ciągle, lecz jest przerywana ociepleniami. Dlaczego? Otóż istnieje
jeszcze splot kilku czynników astronomicznych, które mają decydujący wpływ
na istnienie lodowców na biegunach. Prawidłowości te jako pierwszy odkrył Milutin Milankovic (1879–1958), jugosłowiański matematyk, który szczegółowo przeanalizował dane o wszystkich ziemskich
zlodowaceniach. Teoria astronomiczna
powstawania zlodowaceń opiera się na
zmianach trzech elementów ruchu Ziemi
w przestrzeni kosmicznej, które wpływają na rozkład promieniowania słonecznego na powierzchni planety. Te elementy to
zmiana kształtu orbity, zmiana nachylenia osi Ziemi i precesja, wynikające z
zaburzeń wywoływanych oddziaływaniem
innych ciał Układu Słonecznego.
Okazuje się, że kształt orbity Ziemi
zmienia się cyklicznie od prawie kolistego
do elipsy o dużym mimośrodzie. Pełny taki
cykl trwa prawie 100.000 lat. Gdy orbita
jest kolista, to przy pełnym obrocie dookoła
Słońca Ziemia otrzymuje cały czas tę samą
ilość energii. Przy orbicie elipsoidalnej w
określonej porze roku Ziemia oddala się
od Słońca, stając się chłodniejszą lub przybliża się – ocieplając. Drugim czynnikiem
jest zmiana kąta nachylenia osi ziemskiej w
stosunku do płaszczyzny orbity. Obecnie oś
jest odchylona od prostopadłej do płaszczyzny orbity o kąt 23,5 stopnia. Oznacza to, że
biegun nachylony ku Słońcu ma więcej godzin słonecznych w ciągu dnia niż biegun
oddalony – to właśnie jest przyczyną powstania pór roku. Ziemia potrzebuje około
40.000 lat, aby odchylenie osi zmieniło się
od najmniejszego kąta 21,8 do największego 24,4 i z powrotem. Trzecim czynnikiem
jest wynikająca z oddziaływania Słońca,
Księżyca i planet precesja Ziemi. Jest to zakreślanie okręgu w przestrzeni przez nachyloną oś, podobnie jak to czyni wprawiony
w szybki ruch obrotowy żyroskop, którego
„kiwająca” się oś również wykreśla odwrócony stożek. Pełny okres precesji Ziemi wynosi 25.700 lat.
Kombinacja tych trzech zmian, a w
szczególności wysoka wartość mimośro-

du orbity, stwarzają początkowe warunki
do wytworzenia się mroźnych czap lodowych. Np. gdy w najdalszym miejscu orbity eliptycznej wypadnie akurat na półkuli
północnej lato, za co odpowiada precesja i
dodatkowo będzie to wtedy, gdy oś jest najmniej pochylona, można mówić o sytuacji
sprzyjającej glacjałowi, ponieważ będzie to
bardzo chłodne lato. Zmiany te działają w
różnej skali czasowej, czasami się wzmacniając, czasami znosząc wzajemnie, ważne
jednak, że są regularne. To tak jak dla liczb
4 i 6 najmniejszą wspólną wielokrotnością
jest liczba 12, podobnie te trzy czynniki astronomiczne występujące w maksimach w podobnym czasie pomagają
narastać lodowcom i decydują o zasięgu lodu. Czasem spustem startowym, powodującym rozpoczęcie glacjału, może być
okresowe zmniejszenie aktywności Słońca
lub większa ilość pyłu wulkanicznego blokującego promienie słoneczne.
Zlodowacenie powoduje tak wielką
zmianę klimatu, że pomimo ustąpienia
maksimum astronomicznego Ziemia
pozostaje w okowach lodu na kilkadziesiąt tysięcy lat, ponieważ ustala się nowy
stan równowagi, w którym większa niż poprzednio część ciepła słonecznego jest odbijana w kosmos, tzn. zwiększa się tzw. albedo(1). Sprawiają to białe pokrywy kontynentów i mniejsza zawartość pary wodnej
w atmosferze. W skali globalnej oznacza to
obniżenie średniorocznej temperatury zaledwie o kilka stopni. Dopiero znaczące ocieplenie może usunąć lody i dzieje się to czasem w sposób dramatyczny. Obecnie rozpoznano w Ameryce i w Eurazji ślady kilku
superpowodzi, które powstają, gdy rozpuszczona woda gromadzi się w wielkich jeziorach zaczopowanych lodowcami i po ich
przełamaniu wylewa się do oceanu. Przypuszczalnie największa z nich zdarzyła się
7600 lat temu, gdy jezioro o objętości Bałtyku przerwało lądolód na obszarze dzisiejszej Kanady i wylało się w ciągu kilku dni
do Zatoki Hudsona. Ilość uwolnionej wody
była ogromna; kilkudziesięciometrowe fale
powodzi okrążyły całą planetę, a w rezultacie poziom oceanów podniósł się jednorazowo aż o 40 cm. W potopie zginęła wówczas cywilizacja żyjąca w zalanym obecnie rejonie Zatoki Perskiej.
To jednak nie wszystko. Pomimo zaistnienia wszystkich czynników o których
była mowa wcześniej lodowce mogą nie
występować, np. nie było ich zupełnie w
mezozoiku. Otóż wielkie okresy lodowcowe, a w takim teraz żyjemy, wracają co około 200 milionów lat. Stwierdzono, że właśnie co 200 mln lat Układ Słoneczny w
swym ruchu wokół centrum Galaktyki
przecina obszar o zwiększonej zawartości pyłu międzygwiezdnego, który staje na
drodze promieniowania słonecznego, oziębiając tym samym Ziemię. Dopiero wtedy
i gdy nałożą się na to wspomniane czynniki astronomiczne oraz mniejsza aktywność
słoneczna i odpowiedni układ lądów, z kontynentami w okolicach biegunów, w ciągu
kilku tysięcy lat tworzą się gigantyczne czapy lodowe i Ziemia wchodzi na kilkanaście
milionów lat w wielki okres lodowcowy, ze
zlodowaceniami co sto tysięcy lat.
Tadeusz Kaczmarek

MUNDUR NA WIESZAKU

W trakcie trwania IV Mistrzostw Polski
Policji w szachach w Szydłowcu miały również
miejsce II z kolei Mistrzostwa Polski Policji w
rozwiązywaniu zadań szachowych. Sędzia tych
zawodów Pan Janusz Skrzek z Lipska (kompozytor szachowy i b. Mistrz Polski w rozwiązywaniu zadań szachowych) wybrał dla policjantów ciekawe zadanie do rozwiązania.
W tym numerze chcę zaprezentować dwa
z nich. Najlepiej ze znalezienie rozwiązania
– jak już podawaliśmy – poradził sobie Jacek
Sieczkowski z KWP zs. w Radomiu, który po
raz drugi został Mistrzem Polski w tej konkurencji. A oto zadanie z Mistrzostw:

RUNDA I (dwuchodówki)

Rozwiązanie dwuchodówki, wbrew pozorom, nie należy do prostych – ma znakomity wstęp: 1. Sg8! (oddanie figury i wolnego
pola cz. Królowi). Łatwo sprawdzić, że niezależnie jak zagrają czarne jest mat, w szczególności gdy: 1....K:g8 2.W:e8x, a po 1....Wg8
2. Hd6x,jeśli natomiast 1....Se6 2.Ke5x (po
innym ruchu cz. S jest 2. Hg7x). Inne ruchy
czarnym też nie bronią przed matem.

RUNDA V (studia)

Prezentowane studium to zadanie znakomitego kompozytora Sz. Kozłowskiego z
1931 r. Rozwiązuje: 1. G:b4 gh3 (czarne bijąc Gońca nie zapobiegną promocji pionka
h3) 2. Ge7! (znakomity ruch jak się okaże)
h2 3. Se2 h1H 4. Sc3+Ka 5. Kb3 (grozi 6.
Gb4x) b5 6. Gd8x. Doskonałe zakończenie
matem przy dorobionym cz. Hetmanie!
W 2007 r. odbędą się VI Mistrzostwa
Polski Służb Mundurowych w Jarnołtówku (tradycyjnie w kwietniu) i V (jubileuszowe) Mistrzostwa Polski Policji – w szachach
oczywiście (wrzesień, ale możliwe, że wcześniej). Rozważane jest zorganizowanie drużynowych Mistrzostw Polski Policji.
Życzę Wszystkim Wesołych Świąt BN
i szczęśliwego 2007 Roku (szachistom samym sukcesów w królewskiej grze).
mł. insp. spocz. Marian Frąk

Mundurowa siatkówka
W dniu 10 listopada 2006 roku reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu w piłce siatkowej
wzięła udział w zorganizowanym Turnieju
Służb Mundurowych z okazji Święta Niepodległości. Rozgrywki odbyły się na terenie 1 Komendy Lotniska w byłej hali sportowej WKS „Czarni” przy ul. Lubelskiej.
W turnieju udział wzięły drużyny reprezentujące Wojsko Polskie, Centralne Biuro
Śledcze Komendy Głównej Policji, KWP z
siedzibą w Radomiu oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w
Radomiu. Turniej otworzył organizator Komendant 1 Komendy Lotniska
ppłk. Krzysztof Baranowski. Zawody
sędziował znany, były pierwszoligowy
sędzia z Radomia Roman Fomin.
Drużyny rozegrały mecze w systemie każdy z każdym. Nasza reprezentacja rozpoczęła od meczu z „wysokiej
półki” z reprezentacją Wojska Polskiego. W pierwszym secie nasi zawodnicy sprawili dużo kłopotów drużynie, w
której część zawodników reprezentuje
naszych żołnierzy w meczach na arenie europejskiej w turniejach NATOwskich. Po wyrównanej grze reprezentacja KWP uległa do 22. W drugim secie
górę wzięło doświadczenie i ogranie żołnierzy, którzy mimo ambitnej postawy naszych zawodników wygrali do 19. W kolejnym meczu reprezentacja KWP zmierzyła
się w „bratobójczym” pojedynku z reprezentacją CBŚ KGP, która w ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski Policji zdobyła
brązowy medal. Spotkanie było niezwykle zacięte i stało na wysokim poziomie.
W pierwszym secie CBŚ wygrał do 22. W
kolejnej partii to nasi zawodnicy lepiej zagrali w obronie, zwłaszcza w bloku i zwyciężyli do 19. W tie-breaku nasi prowadzili
już 10:7 ale końcówkę lepiej zagrali zawodnicy CBŚ KGP i wygrali 15:13. Stawką kolejnego meczu ze strażakami z KM PSP w
Radomiu była walka o brązowy medal. Nasza drużyna w obu setach zagrała dobrze
zarówno w ataku jak i w obronie i pewnie
wygrała obie partie do 14 i 15.
W ostatnim meczu, który decydował o
pierwszym miejscu w turnieju, żołnierze
zagrali na maksimum swoich umiejętności i mimo ambitnej postawy policjantów z
CBŚ KGP wygrali pewnie 2:0 i zwyciężyli
w całym turnieju.
Reprezentacja KWP z siedzibą w RadoMiesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji wydawany przez Komendę Wojewódzką
Policji zs. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59,
http://www.kwp.radom.pl,
tel. 048 345 26 25, fax 048 345 39 65.
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miu wystąpiła w składzie:
1. kom. Robert LENARTOWICZ –
Wydz. Ruchu Drogowego KWP (kierownik drużyny).
2. nadkom. Zbigniew OBRĘBSKI –
Sekcja w Ostrołęce Wydz. Kryminalnego
KWP.
3. kom. Sebastian NADOLSKI .
4. podkom. Paweł FIDOS – Wydz. dw. z
PG KWP.
5. podkom. Michał SKWARCZYŃSKI
– Wydz. dw. z PG KWP.

6. sierż. szt. Marcin HENSOLDT –
Wydz. dw. z PG KWP.
7. sierż. szt. Wojciech SNOPEK – Sekcja
Patrolowo – Interwencyjna KMP Radom.
8. sierż. Paweł ŁYŻWIŃSKI – Sekcja
Patrolowo – Interwencyjna KMP Radom.
9. st. post. Przemysław KOWALCZYK
– Wydz. dw. z PG KWP.
10. st. post. Robert LIZAK – Wydz.
Wywiadu Kryminalnego KWP.
Paweł Fidos

A jednak trzeba wierzyć
w dobre sny
wróżby dobre
nie wszystko kłamstwem bywa
uwierz mi
Bóg i los darzy szczodrze
życzę Ci szczęśliwych dni
to nic że dzieli
bezkresna przestrzeń
że nieraz odbiera mowę
jak opłatkiem
podziel się ze mną
dobrym słowem
tak kocham
dzień po dniu
pośpiech ulic
ścierniskami pól
rok po roku
aż po ból
miłością która
góry przenosi
a źdźbła trawy
ocalić nie potrafi
Marian Frąk
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