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AKTUALNOŚCI

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Życzę wszystkim Policjantkom, Policjantom
i Pracownikom Policji,
aby nadchodzące święta upłynęły w radosnej
i ciepłej atmosferze spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół.

Skok na agencję
urzędu pocztowego
19 lutego 2007 r. ok. godz. 14.35 w Sochaczewie, przy ul. 15
Sierpnia do Agencji Urzędu Pocztowego wtargnęło trzech nieznanych sprawców w kominiarkach i rękawiczkach. Pobili oni dwie
pracownice (24 i 27 lata), doprowadzając je do stanu bezbronności, a następnie po splądrowaniu pomieszczeń ukradli 28 000 zł.

... a jednak... Prawda okazała się zupełnie inna ...

mł. insp. Igor Parfieniuk
Komendant Wojewódzki Policji
zs. w Radomiu

Drodzy Policjanci, Policjantki,
Pracownicy Policji
Szanowni Państwo!
Dzień Zmartwychwstania Pana to dzień
wielkiej Odpowiedzi Pana Boga na odwieczne
pytanie człowieka o sens i wymiar jego istnienia,
to święto tryumfu życia nad śmiercią,
pokory nad pychą, słabości nad przemocą,
niewinności nad grzechem.
Z okazji tak wspaniałych Świąt proszę przyjąć
moc najserdeczniejszych życzeń, aby każdy dzień
życia w zdrowiu i szczęściu był opromieniony
światłem Łaski Zmartwychwstałego Pana i dał siły
do realizacji swego powołania dla dobra Boga i ludzi.
Szczęść Boże
Ks. Mirosław Dragiel
Kapelan Policji Garnizonu Mazowieckiego

W związku z tak tragiczną i niepotrzebną śmiercią
naszych Kolegów

mł. asp. Andrzeja Werstaka
sierż. sztab. Wiktora Będkowskiego
sierż. Bartłomieja Kuleszy
Rodzinom oraz wszystkim dotkniętym
tym nieszczęściem w imieniu wszystkich
Policjantów i pracowników Komendy
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
wyrazy głębokiego współczucia
składa:
Kierownictwo KWP zs. w Radomiu
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Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali szereg czynności
(m. in.: oględziny miejsca, użyto psa tropiącego). Policja zakładała kilka wersji wydarzeń. Jedną z nich był sfingowany napad na
Agencję. Wkrótce ustalono, że jedna z pracownic około miesiąca temu zaplanowała przywłaszczenie sobie pieniędzy z agencji,
a dzień przed zaplanowanym fikcyjnym zdarzeniem skontaktowała się z drugą pracownicą, proponując jej kradzież pieniędzy.
Następnego dnia w pracy, uzgodniły wspólną wersję wydarzeń,
jaką mają przedstawić Policji oraz namówiły jedną z koleżanek
do wyniesienia pieniędzy z placówki i ich ukrycie, proponując
późniejszy ich podział. Około godziny 14.00 plan został zrealizowany. Kobiety spaliły swoje rzeczy osobiste w piecu, zdemolowały pomieszczenie oraz uderzając się szufelką w głowę, udając
nieprzytomne, zostały przewiezione do szpitala.
Kobiety zostały zatrzymane 21 lutego. Przedstawiono im zarzuty
z art. 284 par. 2 kk i 233 par. 1 kk, do których się przyznały, a w wyniku przeszukania odzyskano przywłaszczone pieniądze. Kobiety
dobrowolnie poddały się karze (kara 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata oraz kara grzywny).
(ab)

Usiłowali porwać
Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu i warszawskiego CBŚ KGP zatrzymali pięciu groźnych przestępców z powiatu węgrowskiego, którzy
usiłowali porwać kobietę.
Najbardziej dramatyczne wydarzenia rozegrały przed jednym z
bloków mieszkalnych w
Sokołowie Podlaskim
(woj.
mazowieckie).
Mieszkanka tego bloku
około godziny 7:15 wyszła na zewnątrz i wtedy została zaatakowana
przez kilku drabów. Jeden z nich uderzył ją w
głowę tępym narzędziem, kobieta jednak rozpaczliwie się broniła i wreszcie wyrwała się porywaczom, po czym uciekła do klatki
schodowej. Sprawcy widząc zainteresowanie sąsiadów – którzy zaczęli wyglądać przez okna – wsiedli do samochodu (Opel Omega)
i uciekli. Po chwili przyjechała karetka pogotowia, której załoga
opatrzyła zakrwawioną kobietę i radiowóz. Policjanci rozpoczęli dochodzenie. Przesłuchano świadków i poszkodowaną. Jeszcze
tego samego dnia – czyli w poniedziałek 5 marca – rozpoczęły się
zatrzymania sprawców. Okazało się, że jest to grupa przestępcza,
w skład której wchodzi pięciu mężczyzn (od 22 do 41 lat), w tym
dwaj bracia, właściciele samochodu użytego do napadu. Dwaj ze
sprawców już wcześniej wchodzili w konflikt z prawem. Wszyscy
są mieszkańcami sąsiadującego z Sokołowem Podlaskim powiatu
węgrowskiego. Podczas przeszukania u jednego z zatrzymanych
ujawniono pistolet P-64 ze startym numerem fabrycznym, ponad
100 sztuk amunicji, materiały wybuchowe, paralizatory elektryczne. Po odnalezieniu materiałów wybuchowych w jednym z mieszkań w Łochowie ewakuowano mieszkańców tego bloku, do czasu
gdy przestało zagrażać niebezpieczeństwo wybuchu. W działaniach brali również udział funkcjonariusze z Sokołowa Podlaskiego i antyterroryści.
Tadeusz Kaczmarek
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Nowi komendanci
I Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji
zs. w Radomiu
podinsp. Mirosław Schossler

Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji
zs. w Radomiu
nadkom. Rafał Batkowski

Po
ukończeniu studiów na
Wydziale Prawa i
Administracji filii UMCS w Rzeszowie wstąpił do
służby w Policji w
sierpniu 1991 roku.
Rozpoczynał swoją karierę od pracy
w Wydziale K-17 w
Rzeszowie (później przemianowany na Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą). W 1993 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, uczestniczył też w wielu kursach specjalistycznych - w
tym zagranicznych, w Wielkiej Brytanii i Holandii - z zakresu zwalczania przestępstw korupcji,
prania brudnych pieniędzy oraz ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa. W 2003 roku został zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w
Rzeszowie. W 2004 roku tworzył i został naczelnikiem Wydziału dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie. Od 15 lutego 2005 pracował w Centralnym Biurze Śledczym KGP w Warszawie, gdzie
został naczelnikiem Wydziału do zwalczania
Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej.
Od grudnia 2005 do stycznia 2006 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora CBS KGP, a w listopadzie 2006 został naczelnikiem Wydziału Nadzoru i Spraw Ogólnych CBŚ KGP. Ma 40 lat, ma
żonę i 13. letniego syna.

W Policji służy od
1993 roku,
od początku
związany z
pionem prewencji. W
latach 19932001 realizował zadania służbowe w Oddziale Prewencji, Komisariacie Policji
Warszawa-Okęcie i Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym. Od 2001
pracował w Komendzie Głównej Policji,
w pionie prewencji, m.in. na stanowisku
naczelnika Wydziału ds. Prewencyjnych
Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP oraz naczelnika Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Głównym
Sztabie Policji KGP. Współtworzył, a od
1 lutego 2006 do 31 stycznia 2007 pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.
Ma 34 lata, wykształcenie wyższe. Jest
absolwentem Instytutu Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Żonaty, córka ma 7 lat.

Wyłudzacze
odszkodowań
We wtorek 20 lutego policjanci z Wydziału dw. z PG mazowieckiej Policji przy
ścisłej współpracy z Prokuraturą Okręgową w Radomiu, zatrzymali na terenie Radomia i powiatu radomskiego 11 osób podejrzanych o wyłudzenie odszkodowań komunikacyjnych z różnych firm ubezpieczeniowych. Osoby te, uczestniczyły między
sobą łącznie w kilkunastu upozorowanych
kolizjach drogowych i wyłudziły ponad
150.000 zł na szkodę różnych towarzystw
ubezpieczeniowych. Proceder polegał na
tym, że osoby umawiały się ze sobą w określonym miejscu i czasie i zderzały się pojazdami. Następnie wzywały patrol ruchu
drogowego, aby dzięki Policji urzeczywistnić fakt zaistnienia kolizji. Policjanci na
miejscu zdarzenia zastawali uszkodzone
pojazdy i na podstawie oświadczeń uczestników kolizji sporządzali dokumentację
pokolizyjną. W ten sposób sprawcy działali
od co najmniej 6 lat.
Zarabianie pieniędzy na kolizjach polegało na tym, że rzeczoznawca z firmy ubezpieczeniowej obliczał wysokość odszkodowania według kosztorysu danej firmy,
natomiast sprawcy dokonywali napraw samochodów we własnym zakresie tzw. systemem chałupniczym, po kosztach znacznie
niższych niż wartość odszkodowania.
Wyłudzanie odszkodowań komunikacyjnych jest przestępstwem z art. 286 par. 1
kk i grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat.
Wobec 11 osób Prokuratura Okręgowa w
Radomiu zastosowała środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokościach od 3 do 10 tys. zł oraz dozorów
policyjnych.

Czyszczenie Mazowsza
Mazowieccy policjanci z KWP zs. w Radomiu, wspólnie z policjantami Centralnego Biura Śledczego KGP Zarząd w
Warszawie i prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Płocku, zatrzymali 21 marca piętnastu członków grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Grupa ta miała na swoim koncie szereg przestępstw, m.in. napady z użyciem broni
palnej, zabójstwa, wymuszenia haraczy, handel narkotykami w ilościach hurtowych oraz wyłudzenia kredytów bankowych. W działaniach brało udział 250 funkcjonariuszy Policji.
Grupa ta działała na od 2002 roku
terenie Warszawy i północnego Mazowsza, tj. powiatów płockiego, płońskiego i ciechanowskiego. Wg naszych
ustaleń przestępcy z tej grupy byli na
tzw. „pensji”, tzn. otrzymywali pieniądze w zależności od swojej pozycji w
hierarchii grupy w zamian za swoją dyspozycyjność. Członkowie grupy byli zakonspirowani, tzn. nie wiedzieli nawzajem gdzie mieszkają. Przestępcy dysponowali również bronią automatyczną i
samochodami, które były niejako wypożyczane członkom tej grupy przestępczej do konkretnych przestępstw.
Broń ta została odzyskana przez policjantów podczas jednej z poprzednich
realizacji.
Przy zatrzymanych zabezpieczono
dowody świadczące o ich działalności

przestępczej, m.in. dokumenty do legalizacji kradzionych samochodów oraz
pochodzące z napadu artykuły i akcesoria elektroniczne. Na poczet przyszłych
kar zabezpieczono również należące
do nich mienie, tzn. samochody i sprzęt
elektroniczny. Decyzją sądu cała piętnastka została aresztowana. Kilka dni
później przedstawiono zarzuty pięciu
innym członkom tej grupy przestępczej,
wcześniej zatrzymanym do innych spraw
karnych. Biorąc pod uwagę wcześniejsze realizacje aresztowano już łącznie
33 członków tej grupy przestępczej. Mają
oni na sumieniu m.in. zabójstwo w Kluczewie mieszkańca powiatu elbląskiego
(28 marca 2006). Zabójcom – zatrzymanym 7 kwietnia 2006 – pomagała kurator
sądowa z Płońska.
Tadeusz Kaczmarek
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KOMENDA

Dobre oceny pracy Policji
Polsce wzrasta poczucie bezpieczeństwa i ocena pracy policjantów. Na zlecenie Komendy Głównej Policji w styczniu 2007 roku przeprowadzono kompleksowe badania poczucia bezpieczeństwa i oceny pracy Policji. W tych badaniach Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu (obejmująca 28
powiatów Mazowsza bez powiatów wokół Warszawy), uzyskała w wielu pytaniach najlepsze oceny w kraju. Tak dobre wyniki naszej jednostki to zasługa wszystkich policjantów z Mazowsza, ofiarnie pracujących na rzecz bezpieczeństwa i przestrzegania prawa.
Celem badań było poznanie oczekiwań
społeczeństwa wobec Policji, ocena pracy
Policji w poszczególnych komendach wojewódzkich oraz ogólna ocena pracy Policji
w Polsce.
Było to do tej pory bezprecedensowe
i największe badanie tego typu w historii
Polski. Próba badawcza wynosiła 17 000
badanych, tzn. 1000 ankietowanych na
każdą komendę wojewódzką.
W założeniu badania te pomogą w przygotowaniu rocznej, całościowej oceny efektów pracy poszczególnych KWP oraz KSP
oraz w wytyczeniu kierunków działania,
zgodnie z oczekiwaniami społecznymi na
danym obszarze.

Zaufanie do Policji
Analizując wyniki zauważyć można
wzrost zaufania i wzrost oceny skuteczności pracy Policji w Polsce. Na pytanie:
„Biorąc wszystko pod uwagę, czy Policja w
walce z przestępczością w Pana(i) okolicy
jest: bardzo skuteczna, raczej skuteczna,
raczej nieskuteczna czy też bardzo nieskuteczna?” w styczniu 2007 aż 57% ankietowanych w Polsce odpowiedziało „skuteczna”, 25% „nieskuteczna”, a 18% nie miało zdania.
Rozpatrując te wyniki w rozbiciu na
poszczególne województwa respondenci
z województwa mazowieckiego (bez powiatów KSP wokół Warszawy) wystawili
policjantom z Mazowsza najlepsze oceny
w kraju, znacznie powyżej średniej krajowej. Dwie komendy w Polsce otrzymały
wyniki na poziomie 64% ocen pozytywnych i są to komendy Mazowiecka i Świętokrzyska.

Ocena służb patrolowych
Również dobrze oceniana jest aktywność służb patrolowych. W tym badaniu
policjanci z Mazowsza również uzyskali najlepsze oceny w kraju, ponieważ 69%
respondentów oceniło pracę mazowieckich
policjantów służb patrolowych dobrze lub
bardzo dobrze, a tylko 15% źle (przy średniej krajowej 63% dobrze, 17% źle). Inne z
zadanych pytań dotyczyło aktywności służb
prewencyjnych: „Jak często widuje Pan(i)
piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w
pobliżu swego miejsca zamieszkania? (skumulowano odpowiedzi codziennie i kilka
razy w tygodniu)”. Tutaj również uzyskaliśmy najlepsze oceny w kraju, razem z województwem świętokrzyskim. Według badania 52% ankietowanych na Mazowszu często widuje patrole piesze i zmotoryzowane w
okolicy miejsca zamieszkania, a 4% nie widuje ich wcale (przy średniej krajowej 42%
widuje patrole, 8% nie widzi ich wcale).

Poczucie bezpieczeństwa

Aktywność policjantów przekłada się na
poczucie bezpieczeństwa, które w Polsce od
kilku lat wyraźnie wzrasta. Oceniło to kolejne pytanie badania: („Czy czuje się Pan(i)
bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po
zmroku?”). W tegorocznym badaniu komenda mazowiecka otrzymała najlepsze oceny:
aż 80% ankietowanych stwierdziło, że czuje się bezpiecznie po zmroku (przy średniej
krajowej 70%). W rozbiciu na miasta 20 do
100 tys. mieszkańców i wsie ocena jest następująca: 88% mieszkańców mazowieckich wsi
i 75%% mieszkańców mniejszych mazowieckich miast czuje się bezpiecznie.
Z
punktu
widzenia
mieszkańców
danego terenu i policjantów
strzegących bezpieczeństwa bardzo ważne jest
określenie zagrożeń na danym
terenie
i oznaczenie
tych spośród
nich, które powodują
największe obawy
mieszkańców.
Określono
to zadając pyPozostałe wyniki badań zobrazowane w formie wykresów na str. 12 tanie: „Czego,
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jakich zagrożeń najbardziej obawia się Pan(i)
w pobliżu swego miejsca zamieszkania?” – respondenci mogli wskazać nie więcej niż trzy
najważniejsze odpowiedzi). Z przeprowadzonych badań wynika, że Polacy najbardziej obawiają się włamań (do mieszkań, samochodów,
piwnic). W dalszej kolejności obawy związane
są z napadami, brawurowo jeżdżącymi kierowcami i zaczepianiem ze strony agresywnej młodzieży. Na Mazowszu respondenci najbardziej
obawiają się brawurowo jeżdżących kierowców
(43% przy średniej krajowej 35%), napadów i
rozbojów (20% przy średniej krajowej 23%) i
włamań do mieszkań, piwnic i samochodów
(22%, przy takiej samej średniej krajowej).
Najmniej mieszkańcy Mazowsza obawiają się
zaczepiania przez grupy agresywnie zachowującej się młodzieży (16% się obawia, przy średniej krajowej 23% – najmniej w kraju) i niszczenia mienia przez wandali (17%, trzecia pozycja
w kraju, przy średniej krajowej 21%).

Wnioski dla Policji
Tak szczegółowe i dokładne badania służą przede wszystkim poznaniu oczekiwań
społecznych w stosunku do Policji i policjantów. Naszym zadaniem jest strzeżenie
bezpieczeństwa i porządku publicznego
oraz realizacja zadań zgodnie z potrzebami
społecznymi. Wyniki badań odnoszące się
do poszczególnych regionów Polski są szczególnie cenne i pozwalają na przemodelowanie służby lokalnej policji tak, aby poprawić
bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa
we wskazanych przez ankietowanych obszarach. W przypadku Mazowsza są to przede
wszystkim włamania, rozboje i zagrożenie
ze strony piratów drogowych. Przedstawione badania zostały wykorzystane do wyznaczenia priorytetów działania Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu dla
pionu prewencji, które zostały przedstawione na odprawie kierownictwa KWP 13 i 14
marca 2007 roku.
Priorytety te to m.in.
– zwiększenie liczby patroli pieszych
szczególnie w rejonach silnie zurbanizowanych;
– wzmocnienie roli dzielnicowego w
działaniach zapobiegawczych;
– zwiększenie liczby policjantów bezpośrednio nadzorujących ruch na
drogach;
– edukacja na rzecz bezpieczeństwa w
komunikacji, w tym. tzw. niechronionych uczestników ruchu.
Podczas odprawy Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu mł. insp. Igor
Parfieniuk podziękował wszystkim policjantom z Mazowsza, którzy przyczynili
się swoją aktywnością do tak dobrej oceny naszej pracy przez społeczeństwo. Te
wystawione przez społeczeństwo oceny to
przede wszystkim wielki kredyt zaufania,
którego nie wolno zlekceważyć czy zmarnować. Tak wysokie poparcie społeczne
można i trzeba wykorzystać do zwiększenia skuteczności Policji.
opr. nadkom. Tadeusz Kaczmarek

REALIZACJE

Domowa plantacja Krok
od
tragedii
konopi indyjskich
Policjanci z Sochaczewa weszli do mieszkania 30 letniej Joanny S. Z zamiarem
sprawdzenia legalności posiadanego przez nią oprogramowania komputerowego. Podczas przeszukania, w dwóch pokojach domu jednorodzinnego znaleźli
plantację konopi indyjskich. W donicach rosło 100 blisko metrowych krzaków.
Policjanci z Zespołu dw. z PG z komendy w Sochaczewie prowadzili postępowanie dotyczące nielegalnego handlu pirackimi programami i filmami przez Internet. Ustalili właściciela komputera z którego wysyłano oferty i postanowili dokonać
przeszukania mieszkania. Po wejściu do
pomieszczeń ich uwagę zwrócił charakterystyczny zapach ziół rozchodzący się po
budynku. Dwa pokoje były zamknięte na
klucz, a właścicielka mieszkania twierdziła, że korzysta z nich jej znajomy z Krakowa. Policjanci wyważyli drzwi do tych
pomieszczeń i znaleźli w nich plantację
konopi indyjskich. W pokojach znajdowały się urządzenia do wentylacji, oświetlenia i nawadniania roślin oraz 100 donic z
krzakami konopi blisko metrowej wysokości. Urządzenia były nielegalnie podłączone do źródła zasilania znajdującego się na
zewnątrz budynku. 26-letni Bartłomiej B.,

mieszkaniec Krakowa został zatrzymany
kilka godzin później, po powrocie do Sochaczewa do domu przyjaciółki.
Informacja o jego działalności trafiła też do policjantów z Krakowa. Tam w
mieszkaniu należącym do 26-latka w słoikach i foliowych workach znaleziono duże
ilości suszu konopi indyjskich. To może
świadczyć, że produkcja prowadzona była
od dłuższego czasu.
Właścicielka domu Joanna S. i jej przyjaciel Bartłomiej B. zostali zatrzymani.
Kobieta decyzją Prokuratury Rejonowej w
Sochaczewie została objęta dozorem policyjnym, natomiast wobec mężczyzny wnioskowała o zastosowanie tymczasowego
aresztowania. Oprócz zarzutów produkcji
i posiadania narkotyków dodatkowo będą
im postawione zarzuty z Ustawy o prawach
autorskich i pokrewnych oraz nielegalnego
poboru energii elektrycznej.
(ab)

Odnaleziony
zanim zgłoszony
28.02 policjanci Sekcji Kryminalnej odzyskali skradziony samochód
przed zgłoszeniem jego kradzieży.
Około godziny 20-tej policjanci Sekcji
Kryminalnej KPP w Przysusze, w miejscowości Sady gm. Potworów zatrzymali do kontroli dwa Ople Astra, które wydały im się podejrzane. Kierowca jednego z Opli nie miał
przy sobie dokumentów samochodu. Podejrzliwość policjantów wzbudził mężczyzna
dobrze znany Policji ze swojej przestępczej
działalności, uszkodzony zamek oraz stacyjka. Policjanci postanowili przesłuchać mężczyzn. W toku przesłuchania jeden ze spraw-

ców przyznał się, że samochód został skradziony pod Szydłowcem. Policja zatrzymała
4 sprawców kradzieży (w wieku 20, 23, 29 i
32 lata) oraz zabezpieczyła oba samochody.
Jak się okazało jeden z samochodów służył
jako tzw. „pilot” dla kradzionego pojazdu.
Pojazdy kierowały się w kierunku Białobrzegów. Mniej więcej w tym samym czasie (ok.
22.00) z pracy w hucie szkła wyszedł właściciel skradzionego Opla Astry i zauważył brak
samochodu, który pozostawił na parkingu
ok.14.00. Od razu powiadomił o tym fakcie
KPP w Szydłowcu. Sprawę prowadzi KPP w
Szydłowcu.
(PAT)

Zatrzymanie przemytników
Funkcjonariusze Wydziału OperacyjnoŚledczego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, we współdziałaniu z płockim oddziałem Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji oraz funkcjonariuszami Izby Celnej w Ciechanowie
przeprowadzili kontrole w Sochaczewie,
Warszawie i podwarszawskich Jankach. W
ich trakcie zatrzymano dostawcze pojazdy
marki VW i Mercedes, oraz przeszukano
prywatne posesje. W pojazdach oraz przydomowych magazynach, funkcjonariusze

ujawnili ponad 610 000 szt. papierosów
bez znaków polskiej akcyzy skarbowej, o
wartości ok. 168 000 zł. Z dowodów posiadanych przez Straż Graniczną wynika, że
ujawnione papierosy pochodzą z przemytu. Zatrzymano organizatorów nielegalnego procederu: czwórkę obywateli polskich.
Podczas działań, ujawniono również magazyn, wynajmowany przez obywatelkę Tajwanu, w którym znajdowało się 30 000 par
butów z podrobionymi zastrzeżonymi znakami firmowymi.
(tk)

Dzięki skutecznej akcji policjantów
nie doszło do ogromnej tragedii.
Funkcjonariusze obezwładnili mężczyznę, który usiłował spowodować
wybuch gazu. 27.02.2007 jedna z pułtuskich kamienic.
53-letni mężczyzna znajdujący się pod
wpływem alkoholu (ponad dwa promile)
siedząc na progu swojego mieszkania z 11
kilogramową butlą gazową grozi, że wysadzi
kamienicę. Do jego mieszkania prowadziły
drewniane schody, obudowane drewnianym
tunelem. Przybyli na miejsce policjanci podjęli negocjacje, lecz desperat za każdym razem - gdy tylko zauważył kogoś na parterze
- powodował mały wybuch. W międzyczasie
policjanci i strażacy ewakuowali mieszkańców kamienicy i sąsiednich budynków. Kolejne próby pijanego piromana z coraz większymi porcjami gazu doprowadziły wreszcie
do zapalenie się wnętrza mieszkania, a on
sam ogłosił, że ma dość już negocjacji. Na
górę ruszyli czterej policjanci i tuż przed
obezwładnieniem mężczyzna ponownie odkręcił zawór i podpalił gaz, co spowodowało
kolejny wybuch, który osmalił i lekko poparzył nieosłonięte części ciała interweniujących policjantów. Powstał pożar, desperata
zepchnięto ze schodów, a dwaj odcięci przez
ogień policjanci wydostali się z mieszkania
przez podstawioną pod okno drabinę. Powstałe obrażenia nie zagrażają zdrowiu i
życiu funkcjonariuszy, natomiast sprawca
zdarzenia został zatrzymany i przewieziony do szpitala z podejrzeniem poparzenia
płuc. Wg ustaleń jego desperacja spowodowana była niepowodzeniami osobistymi, a
alkohol stał się katalizatorem, który uczynił
jego postępowanie przestępstwem. 53-latkowi za ten czyn, tzn. sprowadzenie zagrożenia powszechnego, grozi od roku do 10 lat
pozbawienia wolności.
(tk)

Zabójstwo
w Płocku
Płoccy policjanci zatrzymali 51-letnią kobietą podejrzaną o dokonanie
zabójstwa swojego konkubenta. Kobieta w przeszłości odsiadywała już
wyrok za zabójstwo. Kilkanaście lat
temu zamordowała swojego męża.
Tragiczne wydarzenia rozegrały się na
poddaszu jednej z kamienic przy ulicy Królewieckiej. Według jednej z wersji śledczych późnym wieczorem w mieszkaniu, w
którym mieszkał 57-letni płocczanin doszło
do sprzeczki pomiędzy właścicielem mieszkania i jego konkubiną. Kobieta zadała
mężczyźnie kilka ciosów nożem w okolice
klatki piersiowej i głowy. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Zatrzymanej kobiecie grozi kara dożywotniego
pozbawienia wolności.
(mg)
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Wszystko byłoby o wiele łatwiejsze, gdyby ludzie byli życzliwi wobec innych i gdyby wszystkie spory i kontrowersje rozwiązywano przy
maksimum dobrej woli i zrozumienia.
Niestety, to tylko sielankowy sen, życie realne jest bardziej skomplikowane. Np. gdy
mamy do czynienia z krytyką prasową, to
czasem w pogoni za sensacją, chęcią kreowania rzeczywistości i narzucania swoich
poglądów dochodzi do publikowania nieścisłości, przekłamań, a nierzadko złośliwych
przeinaczeń.
Czynnikiem,
który powinien być zaworem
dla takich zachowań, jest odpowiedzialność za słowo, nakazane wprost w art. 6.1 prawa prasowego (zobowiązanie do prawdziwego
przedstawiania omawianych zjawisk). Ale gdy
już doszło do opublikowania informacji nieprawdziwej (w radiu, telewizji bądź w gazecie) zgodnie z prawem prasowym można żądać sprostowania. Wiele redakcji unika jednak publikowania sprostowań, wiele wydłuża
czas publikacji, np. zapominając o terminach
zakreślonych w art. 32.1 pp. Najczęstszym
jednak grzechem jest publikowanie wybranych fragmentów sprostowania, nierzadko z
komentarzem opatrzonym złośliwościami, a
tego prawo prasowe wyraźnie zabrania (art.
32.6). Zgodnie z nim w tekście nadesłanego
sprostowania bądź odpowiedzi nie wolno dokonywać żadnych zmian, skrótów, a tekst ten
nie może być komentowany w tym samym wydaniu periodyku. Art. 46.1 prawa prasowego
przewiduje nawet karę grzywny (z oskarżenia
cywilnego) za uporczywe uchylanie się od publikowania sprostowania, ale nie wydaje się
racjonalne, by pochopnie wytaczać tak ciężką armatę, a na pewno wcześniej obowiązkowo należy przeczytać art. 33 pp opisujący sytuacje w których redaktor naczelny ma prawo
odmówić publikacji sprostowania.
Nie ma większego sensu reagowanie na każde fałszywe słowo opublikowane w prasie, bo
nawet jeśli było to uczynione z premedytacją, to
wyruszanie na wojnę bez odpowiedniego oręża
będzie tylko efektowną misją samobójczą. Na
podstawie mojej wieloletniej praktyki mogę powiedzieć, że zazwyczaj lepiej jest dany problem
wyjaśnić polubownie, bez wymuszania sytuacji
z której by wynikało, że np. dziennikarz był nierzetelny, bo tak naprawdę, to zazwyczaj dziennikarze bardzo dbają o ten aspekt swojej pracy i
jeśli piszą coś nieścisłego, to okazuje się najczęściej, że byli po prostu z premedytacją wprowadzani w błąd. I wtedy najlepiej taką sytuację wykorzystać do szerszego naświetlenia problemu i
do pokazania rozwiązań.
Są jednak i takie sytuacje, że nie pozostaje nic innego jak policzenie znaków w tekście
opisującym nieprawdę i napisać sprostowanie
odnoszące się dokładnie do tej i tylko do tej
partii tekstu. Sprostowanie może zawierać co
najwyżej dwa razy więcej znaków niż tekst
prostowany (art. 32.7 pp). Redakcja ma obowiązek zamieścić go w tym samym miejscu
lub paśmie, tą samą czcionką i bez komentarza (32.5 pp).
nadkom. Tadeusz Kaczmarek
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Wydział Kontroli
W tym numerze PGM prezentujemy niektóre wydarzenia z udziałem policjantów garnizonu mazowieckiego, zaistniałe w lutym i marcu 2007 roku.
03.02.2007 r. w Przasnyszu patrol Policji zatrzymał do kontroli kierowaną przez
Tadeusza N. referenta Sekcji Kryminalnej
KPP w Makowie Mazowieckim Skodę Favorit. Policjanci podejrzewali, że kierowca
znajduje się pod wpływem alkoholu, jednak odmówił on poddania się badaniu.
Wobec tego pobrano mu trzykrotnie krew
i zatrzymano do wyjaśnienia. Następnie
zatrzymany zażądał badania urządzeniem
typu Alkomertr (I – 0,75mg/l II – 0,79 mg/
l). Został zwolniony ze służby w Policji z
dniem 06.02.2007 r. na podstawie art. 41
ust. 2 pkt 8.
18.03.2007 r. w KMP Siedlce pokrzywdzona złożyła zawiadomienie, że
jej mąż Grzegorz S., referent Sekcji Patrolowo-Interwencyjnej KMP w Siedlcach, od 2 lat znęca się psychicznie i fizycznie nad nią i grozi przy tym pozbawieniem życia, ponadto w mieszkaniu
przechowuje bez zabezpieczenia swoją
służbową broń. Mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia (2,07 mg/l). Prowadzone jest postępowanie o przestępstwa: groźby karalnej – art. 190 $ 1 kk, znęcania się – art.
207 kk, naruszenie art. 51 ust. 2 Ustawy
o Broni i amunicji.
19.03.2007 r. funkcjonariusze BSW
KGP dokonali zatrzymania Norberta
P., policjanta Zespołu Dyżurnych Sekcji Prewencji KPP w Sochaczewie. W
trakcie przewożenia zatrzymanego do
prokuratury stwierdzono, że zachowuje
się on nienaturalnie. Trzykrotnie badanie wykazało 0.40, 0.39 i 0.34 mg/l alkoholu. Przed osadzeniem zatrzymany
zażądał zbadania go przez kardiologa i
psychiatrę oraz ponownego zbadania alkomatem, co uczyniono wynik 0,11 mg/l
alkoholu i brak przeciwwskazań do osadzenia.
Nawiązując do poprzednich numerów
PGM – przedstawiam pozytywne przykłady zachowań policjantów, dotyczących
przestępstw korupcyjnych. Zanotowano
łącznie 15 przypadków usiłowania wręczenia policjantom korzyści majątkowej
(art. 13 § 1 kk w zw. z art. 229 § 1 kk).
04.03.2007 r. w miejscowości Telaki
gm. Kosów Lacki, znajdujący się w stanie nietrzeźwości (0,89 mg/l) kierowca
Forda Modeno, w czasie kontroli chciał
wręczyć 5.000 zł sierż.szt. Sylweriuszowi
K. referentowi Zespołu Prewencji PP w
Kosowie Lackim i st.sierż. Krzysztofowi S. dzielnicowemu PP w Kosowie Lackim, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Sprawca został zatrzymany do wytrzeźwienia, a samochód zabezpieczono.
06.03.2007r w miejscowości Piskornia gm. Pokrzywnica pow. pułtuski, podczas kontroli Fiata 126p prowadzonego przez Sylwestra K. (0,79 mg/l),
kierujący i pasażer – jego brat Krzysz-

tof K. stawiali czynny i bierny opór.
Następnie Krzysztof K. zaproponował
funkcjonariuszom KPP w Pułtusku –
asp. sztab. Andrzejowi D. Kierownikowi PP w Pokrzywnicy i st. asp. Włodzimierzowi K. dzielnicowemu PP w Pokrzywnicy 200 zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Policjanci
nie ulegli namowie i Krzysztof K. (0,48
mg/1) został zatrzymany, a banknoty
zabezpieczono;
14.03.2007 r. w Kozienicach, w czasie kontroli Fiata 126p policjant ujawnił, że kierująca Bożena G. nie posiada
wymaganych dokumentów. Została ona
pouczona, że za powyższe wykroczenia
zostanie ukarana mandatem karnym
zaś samochód zostanie zabezpieczony
na parkingu. Wówczas za odstąpienie
przez policjanta od tych czynności kierująca zaproponowała najpierw 100 zł, a
następnie 200 zł. Policjant Sekcji Ruchu
Drogowego KPP w Kozienicach sierż.
Adrian P. nie przystał na propozycję,
kierującą zatrzymano, a samochód zabezpieczono na parkingu.
21.03.2007 r. w miejscowości Rzeczniów pow. Lipsko, Grzegorz L., lat 56,
kierujący Seatem Inca, wewnątrz którego ujawniono podczas kontroli drogowej
1.313 kartonów papierosów bez polskich
znaków akcyzy, usiłował wręczyć sierż.szt.
Wojciechowi S. sierż.szt. Sławomirowi Ś.
referentom Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lipsku, 400 zł za odstąpienie od czynności służbowych. Papierosy
zabezpieczono, a kierujący został zatrzymany.
25.03.2007 r. w miejscowości Wola
Życka gm. Trojanów, Robert P. usiłował
wręczyć policjantom z KPP w Garwolinie – st.sierż. Zenonowi Ł. policjant PP w
Trojanowie i sierż.szt. Andrzejowi Sz. referentowi Zespołu Prewencji PP w Trojanowie 500 zł w zamian za odstąpienie od
wykonania czynności służbowej związanej z ujawnieniem kierowania pojazdem w
stanie nietrzeźwości. Policjanci zatrzymali
sprawcę przestępstwa.
W porównaniu do lat ubiegłych liczba ujawnianych przez policjantów prób
wręczania im korzyści majątkowych w
zamian za odstąpienie od czynności służbowych znacznie wzrosła, co wskazuje na
to że korupcja w Policji to mit minionych
czasów.
Sytuacja ta powinna uświadomić społeczeństwu, że próba korumpowania policjanta niejednokrotnie skończy się gorzej,
niż pokorne przyjęcie kary za wykroczenie i to, że policjantowi nie wolno pominąć milczeniem takiej propozycji i musi
zareagować zgodnie z prawem. Inaczej
sam miałby kłopoty.
Nadkom. Szymon Herman
z-ca naczelnika Wydziału Kontroli KWP
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Ćwiczenia „Kibic 2007”
W dniu 7 marca 2007 roku o godz. 17.00 w Radomiu na stadionie piłkarskim
przy ul. Struga 13, odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy zespołami „RADOWIS” Kłoda „WISAD” Zakręt, w ramach rozgrywek o mistrzostwo I ligi.
Z uwagi na rangę spotkania przewiduje
się duże zainteresowanie ze strony kibiców
drużyny gospodarzy „RADOWIS” Kłodawa. Planowany jest również przyjazd kibiców drużyny „WISAD” Zakręt w liczbie
ok. 1000 osób, którzy przybędą na mecz
15 autokarami. Nie wyklucza się również
możliwości ich przyjazdu indywidualnymi środkami transportu. W trakcie meczu
może dojść do próby konfrontacji pomiędzy kibicami, a po zakończeniu może dojść
do prób wkroczenia na płytę boiska kibiców obu drużyn. Przypadki takie miały już
miejsce w przeszłości w trakcie meczów pomiędzy tymi drużynami.
To tylko założenie do zorganizowanych
przez Sztab Policji KWP zs. w Radomiu
ćwiczeń dowódczo-sztabowych z udziałem
wydzielonych sił i środków Komendy Wojewódzkiej pod kryptonimem „Kibic 2007”,
które zostały przeprowadzone w dniu
07.03.2007 r. na stadionie „Radomiaka” w
Radomiu. Udział w nich wzięła kadra KMP
w Radomiu oraz policjanci SPPP Radom i I
Kompanii NOP KWP zs. w Radomiu.
Podobne założenia i warianty prowadzonych działań policyjnych ćwiczono na sta-

dionie „Wisły” w Płocku w dniu 14.03.2007
r. Umiejętności doskonaliła kadra KMP
w Płocku oraz policjanci SPPP Płock i II
Kompanii NOP KWP zs. w Radomiu.
Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem prowadzonych zajęć czuwał Kierownik Ćwiczeń nadkom. Tomasz Maluszczak
- Zastępca Naczelnika Sztabu Policji KWP
zs. w Radomiu.

Ć wiczenia dowódczo-sztabowe przeprowadzone zostały zgodnie z planem,
a założone cele zostały zrealizowane.
Zarówno policjanci bezpośrednio w ykonujący polecenia jak i dowodzący
działaniami sił policyjnych prawidłowo reagowali na dynamicznie zmieniającą się sytuację operacyjną. Miejmy
nadzieje, że pot w ylewany będzie tylko
w trakcie doskonalenia zawodowego, a
nie w czasie realnie odby wających się
meczy piłki nożnej na stadionach Mazowsza.

Policjant w roli lekarza i strażaka
W Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach w dniach
od 26 lutego do 9 marca br. odbył się
kurs pierwszej pomocy medycznej dla
ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego połączony ze szkoleniem specjalistycznym OPPOŻ. W kursie wzięło udział 25 funkcjonariuszy: z
Nieetatowych Pododdziałów Prewencji
Policji oraz wyznaczeni policjanci KWP
zs. w Radomiu (m.in. z Sekcji Antyterrorystycznej, Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego). Celem kursu było

przygotowanie policjantów do realizacji
zadań z zakresu ratownictwa medycznego
niezbędnych w czasie akcji ratowniczych.
Szczególny nacisk położono na przygotowanie funkcjonariuszy do umiejętnego
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, jak również do działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku pożaru do
chwili przyjazdu Jednostek RatowniczoGaśniczych PSP.
Jak powiedział nam Kierownik kursu – asp. sztab. Leszek Karpeta (Wydział
Kontroli KWP zs. w Radomiu) często zdarza się, że to właśnie policjanci są pierwsi na miejscu wypadku czy pożaru.
Wykorzystanie zdobytej
podczas kursu wiedzy,
pozwala na podjęcie właściwych decyzji i działań
mających na celu ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia do
czasu przyjazdu jednostek specjalistycznych.
Zajęcia prowadzone
były przez doświadczonych strażaków – wykładowców z Ośrodka Szkoleniowego PSP w Warszawie (st. kpt. Grzegorz Kupis, st. kpt. Krzysztof Kę-

ska oraz kpt. Jarosław Kociołek) oraz lekarza Pogotowia Ratunkowego w Otwocku
(lek. med. Ryszard Korzeniowski). Każdy z
uczestników kursu poznał: zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, obowiązujące procedury ratownicze, zasady prowadzenia segregacji wstępnej w przypadku
zdarzeń masowych, zasady zapewnienia
bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym w
czasie udzielania pomocy, a także elementy
zagrożenia pożarowego, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów w
przypadku zaatakowania policjantów substancjami łatwozapalnymi, podział i przykłady substancji palnych, zadania i obowiązki policjanta-strażaka w trakcie działań pododdziałów zwartych Policji w przypadku zaatakowania policjantów środkami
łatwozapalnymi.
Policjanci potrafią przeprowadzić teraz
prawidłową reanimację, wiedzą, co należy
zrobić pomagając osobie dotkniętej zawałem mięśnia sercowego, udarem mózgu,
zatruciem czy też w przypadku złamania,
zwichnięcia, skręcenia kończyn bądź złamania kręgosłupa.
Kurs zakończył się egzaminem państwowym i podzielony był na część teoretyczną i
praktyczną. Wszyscy uczestnicy kursu zdali pozytywnie egzamin i otrzymali uprawnienia ratowników medycznych w zakresie
pierwszej pomocy medycznej.
PAT
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PROFILAKTYKA

Tydzień Pomocy
Ofiarom Przestępstw
W dniu 22 lutego 2007
roku w Polsce już po raz
piąty obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ofiar
Przestępstw, który rozpoczął akcję „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”
(22.02–01.03.2007 r.). W
państwach członkowskich
Unii Europejskiej już od
1988 roku na podstawie
uchwały Parlamentu Europejskiego dzień
22 lutego został ogłoszony Europejskim
Dniem Ofiar Przestępstw. W Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 kwietnia 2003
roku weszła w życie ustawa o ustanowieniu
22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.
W swoim zamyśle akcja ta, nie ma być
okazją do świętowania, lecz czasem przeznaczonym na szczególne zwrócenie uwagi na los ofiar przestępstw, a takich setki
tysięcy jest wśród nas. Każdy może stać się
potencjalną ofiarą przestępstwa np. przemocy domowej, kradzieży, rozboju, wypadku drogowego oraz innej przemocy w każdej postaci.

W tym okresie (22.0201.03.2007 r.) w większości
sądów w Polsce, będą przekazywane przez przedstawicieli Wymiaru Sprawiedliwości
bezpłatnie informacje osobom
pokrzywdzonym i ofiarom
przestępstw o przysługujących
im uprawnieniach.
Mazowiecka Policja również włączyła się w tą akcję.
Każda osoba, która stała się ofiarą przestępstwa i zgłosi się do najbliższej jednostki Policji uzyska informację na temat
przysługujących jej uprawnień oraz fachową pomoc.
Obecnie trwają prace nad międzyresortowym Krajowym Programem na
Rzecz Ofiar Przestępstw, w ramach którego mają być opracowane rozwiązania
systemowe, które pozwolą osobom pokrzywdzonym przestępstwem otrzymywać niezbędną pomoc ze strony różnych
instytucji i organizacji, na każdym etapie
postępowanie.
(opr. PAT)

Rejestratory
wideo na 7
Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w
Radomiu rozpoczął realizację pilotażowego programu dynamicznego nadzoru nad
ruchem drogowym na drodze nr 7 z wykorzystaniem samochodów wyposażonych w
wideorejestratory. Akcja została zainicjowana w weekend – w dniach 02.03.2007
i 04.03.2007. W tym czasie na trasę skierowano zwiększoną liczbę patroli policyjnych. Monitoring był prowadzony na terenie powiatu radomskiego, białobrzeskiego,
grójeckiego i szydłowieckiego. Niezależnie
od tego trasa numer 7 była patrolowana
również przez śmigłowiec Komendy Głównej Policji. Zaangażowanie w działania
znacznych sił policji ruchu drogowego uzasadnione jest wzmożonym ruchem tranzytowym powodowanym wyjazdami i powrotami. Ma też na celu ograniczenie zdarzeń
drogowych, które powodują śmierć uczestników ruchu. W 2006 roku na tym odcinku drogi nr 7 wydarzyło się 51 wypadków,
w których 12 osób poniosło śmierć, a 60
zostało rannych. Program dynamicznego
nadzoru nad ruchem drogowym na „siódemce” to początek dla wdrożenia kolejnych podobnych akcji na innych trasach
garnizonu mazowieckiego.
j.m.

Bezpieczeństwo w sieci By było
Kto z nas wyobraża sobie dziś pracę
bez komputera? Jest on niezbędny
zarówno w pracy, jak i w domu. Podłączony do sieci INTERNET stanowi
również ważne źródło informacji dla
uczniów i studentów.
Prawdziwe niebezpieczeństwo ze strony
innych użytkowników Internetu grozić może
poza rzeczywistością wirtualną. Dotyczy to
zwłaszcza dzieci, które z natury są ufne.
Nigdy nie wolno zapomnieć i pozwolić
zapomnieć dziecku o tym, że nie wiadomo,
kim naprawdę jest osoba po drugiej stronie Sieci, niezależnie od tego, za kogo się
podaje.
Do spotkań z osobami poznanymi przez
INTERNET dochodzi i będzie dochodzić.
Mogą one być początkiem realnej przyjaźni nawiązanej na wirtualnym forum dyskusyjnym dotyczącym wspólnego hobby lub po
prostu sfinalizowaniem aukcji internetowej.
Nie ulega jednak wątpliwości, że Internet
stał się wymarzonym „terenem łowieckim”
dla wielu przestępców, począwszy od zwykłych oszustów, skończywszy na pedofilach.
Wychodząc naprzeciw istniejącym zagrożeniom oraz realizując jeden z celów
zawartych w programie Bezpieczne Mazowieckie (ochrona dzieci i młodzieży), Wydział Prewencji wspólnie z Wydziałem dw.
z Przestępczością Gospodarczą Komendy
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu rozpoczął działania prewencyjne mające na celu
zwiększenie świadomości dzieci, młodzieży, oraz rodziców w zakresie zagrożeń płynących z INTERNETU.
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Od początku 2007 roku policjanci
uczestniczyli w trzech spotkaniach. Pierwsze odbyło się z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie
(powiat Lipski), na którym to poruszono
problematykę bezpieczeństwa osobistego najmłodszych w wypadku korzystania
z niepożądanych stron sieci oraz omówiono wpływ Internetu na zachowania nastolatków.
Kolejne spotkanie odbyło się pod koniec stycznia 2007 roku w Publicznym
Gimnazjum w Przasnyszu, gdzie funkcjonariusze dzięki gościnności dyrekcji szkoły mieli możliwość przekazania rodzicom
sposobów kontroli dostępu do stron internetowych i stosowania zabezpieczeń. Korzystając z licznej obecności zaproszonych
uczestników spotkania, omówiono również
zasady odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czynów karalnych.
Ostatnią prezentację przeprowadzono w Zespole Szkół Agrotechnicznych i
Gospodarki Żywnościowej w Radomiu,
gdzie odbiorcami tym razem byli uczniowie. Uczestnicy spotkania bacznie przysłuchiwali się omawianym treściom, zadawali
wiele pytań, co wskazuje na duże zainteresowanie problematyką.
To początek wspólnie podjętych działań. Z uwagi na duże zainteresowanie Wydział Prewencji wspólnie z Wydziałem dw.
z Przestępczością Gospodarczą planują
udział w kolejnych spotkaniach.
sierż. sztab Paweł Górzyński
Wydział Prewencji

bezpieczniej

Policjanci Sekcji Ruchu Drogowego
wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej przeprowadzili 09.03 działania pod
nazwą „Świeży oddech”, mające na celu
wyeliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców, którzy poprzedniego dnia spożywali alkohol. W kilku punktach Radomia,
m.in. przed skrzyżowaniami i w okolicach
przejazdów kolejowych, wystawiono patrole, sprawdzające trzeźwość kierowców przy
pomocy alkomatów. Podczas działań, które trwały w godz.9-11 sprawdzono 128 kierowców. Dwóch z nich jechało samochodami po spożyciu alkoholu (na ul. Wjazdowej
kierowca łady miał 0,13 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu, na ul. Limanowskiego kierowca poloneza miał 0,11 mg/l),
zatrzymano także kierowcę, który prowadził auto pomimo zakazu sądowego. Nałożono cztery mandaty, zatrzymano prawo
jazdy i trzy dowody rejestracyjne.
Akcja objęła również drogi województwa mazowieckiego. Podczas jej trwania
policjanci skontrolowali 1553 pojazdy, aż
26 kierowców znajdowało się pod wpływem alkoholu, 15 z nich zatrzymano prawo
jazdy. Funkcjonariusze ujawnili 392 wykroczenia, mandatami ukarali 214 kierowców,
przeciwko 25 skierowali wnioski o ukaranie do sądu, zatrzymali 81 dowodów rejestracyjnych. Działania takie będą powtarzane po popularnych imieninach i dniach
świątecznych.
Rafał Jeżak

IPA

Koniczyna, Guinness
i Dzień Św. Patryka w Warszawie
Region IPA Legionowo gościł w marcu delegację irlandzkich władz IPA. Pięciu przedstawiciele organizacji zwiedziło Warszawę i Żelazową Wolę. Była
to pierwsza oficjalna wizyta policjantów z tego kraju.
Wizyta rozpoczęła się oficjalnym spotkaniem z władzami Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie. W Polsce pojawili się przedstawiciele irlandzkiej IPA – wiceprezydent
Dennis Dunne - i sekretarz generalny –
Declan O`Byrne. Po południu goście zapoznali się ze specyfiką szkolenia polskich
policjantów. Mundurowi z CSP przygotowali pokaz jazdy sprawnościowej na trolejach, pokaz uzbrojenia i technik strzelania
z broni, oraz pokazy zajęć z prewencji w symulatorni i technik interwencji stosowanych
przez naszą Policję. Dzień zakończyła wizyta w Ambasadzie Irlandii w Warszawie. Kolejny dzień wypełnił się zwiedzaniem Żela-

zowej Woli, prezentacjami i pokazami multimedialnymi dotyczącymi wszystkich dziedzin życia w Irlandii: przemysłu, pracy, walorów turystycznych i krajobrazowych, symboli zielonej wyspy (koniczyny i guinnesa).
Nie zabrakło również wizyty u wiceprezydenta Polskiej Sekcji IPA, który przygotował program obejmujący zwiedzanie polskiego parlamentu, pałacu w Wilanowie,
Pałacu Kultury i Nauki. Wieczór należał do
irlandzkich gości, którzy zaprosili policjantów z Polski do tradycyjnego „irish pubu” na
zielone piwo i ciemnego guinnesa. Pierwszym punktem niedzielnego zwiedzania
Warszawy był Pawiak – Muzeum Więzienia.
Potem
kulminacyjny punktu programu
– Zamek Królewskie
i rynek Starego Miasta, Pałac Prezydencki i Grób Nieznanego
Żołnierza. Pogoda, co
prawda nie sprzyjała długim spacerom,
jednakże policjantom
z zielonej wyspy to nie
przeszkadzało. Dzień
zakończył się uroczystą – oficjalną kolacją
nad Zegrzem. W kolacji uczestniczył Komendant CSP insp.
Jacenty Bąkiewicz ze
swoimi
zastępcami
podinsp. Anną Rosół

(Pani komendant uczestniczyła w większości spotkań z zaproszonymi gośćmi) i kom.
Piotrem Kucią. Irlandzcy goście podziękowali za wspaniałe przygotowanie ich pobytu
w Polsce, wręczając kilka drobnych upominków zaangażowanym w ich przyjęcie.
Pobyt policjantów z zielonej wyspy zaowocował zaproszeniem polskiej delegacji
do Irlandii w maju i sierpniu tego roku, a
sami Irlandczycy przyznali, że jeszcze nie
raz zawitają w nasze gościnne progi – kolejna wizyta już w lipcu podczas tradycyjnie
już „Międzynarodowego” Święta Policji w
CSP Legionowo.
Agnieszka Hamelusz
Region IPA Legionowo
Mazowiecka Grupa IPA

Program działania
Mazowieckiej
Grupy IPA w 2007 r.
16.02.2007 r. w świetlicy KWP w Radomiu odbyło się zebranie Zarządu Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA, na
którym uczestniczyli członkowie zarządu
Regionu IPA Radom oraz Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Igor Parfieniuk –
członek IPA, wiceprezydent Sekcji Polskiej
IPA – Arkadiusz Skrzypczak. Na spotkaniu
przedstawiono sprawozdanie z działalności
w 2006 r. oraz program działania na 2007 r.
MGW IPA w 2007 r. zaplanowała organizację wycieczek na Ukrainę, Litwę na wyspę
Bornholm i do Danii oraz spływ kajakowy
rzeką Nidą, rajd samochodowy na Pojezierzu

Kulig 2007
W dniu 23 lutego 2007 (w piątek) Klub
Turystyczny przy NSZZ Policjantów woj.
mazowieckiego przy współudziale IPA Region Radom zorganizował kulig. Już przy
jego organizacji wielu chętnych „pukało się
w głowę” pytając, czy ten kulig będzie organizowany na śniegu czy raczej w błocie, bowiem śniegu nie było od kilku tygodni. Ale
już w czwartek wszystkim niedowiarkom
opadły szczęki. Od rana zaczął padać śnieg i
napadało go tyle, iż kulig odbył się zgodnie z
wszystkimi regułami. Po przyjeździe do Jedlni Letnisko wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani pysznym bigosem a następnie na sanie i hej do lasu. Kulig trwał ok. 1,5 godziny
z przerwą na obowiązkowy „grzaniec”. Była
również namiastka bitwy śniegowej. Po miłej przejażdżce, na prośbę ładniejszej części
uczestników, udaliśmy się do sali balowej lokalu „Pod Różami” w Jedlni Letnisko. Tam
przemiły gospodarz P. Ryszard przygotował

suto zastawiony stół z potrawami, których
pochodzenia nawiasem mówiąc nie znamy
do dziś. Do konsumpcji przygrywał nam na
akordeonie P. Henryk, na parkiecie natomiast podrygiwaliśmy radośnie w rytm innych akordów. Śpiewom i tańcom nie było
końca. Do Radomia wróciliśmy ok. 3.00 nad
ranem. Bez strat w ludziach i sprzęcie.
Józek Chodakowski

Brodnicko-Iławskim. Na udział w imprezach
zapraszamy nie tylko członków IPA.
Arkadiusz Skrzypczak przedstawił przedsięwzięcia podejmowane przez Zarząd Sekcji Polskiej IPA związane z przygotowaniem
Kongresu SP IPA, aktualną sytuacją w SP
IPA oraz z planem działania w Regionie
CSP Legionowo. 20.06.2007 r. w Legionowie zaplanowano zebranie delegatów MGW,
na którym zostaną wybrani delegaci na Kongres SP IPA. Wszystkich zainteresowanych
działalnością IPA zapraszamy na stronę internetową SP IPA i Regionu Radom.
Prezes Mazowieckiej
Grupy Wojewódzkiej IPA
kol. Zygmunt Kot

9

MUNDUR NA WIESZAKU

3,5 mm
sfera życia
Błędne i naiwne jest mniemanie, że Ziemia od samego swojego powstania 4,6 mld
lat temu otoczona jest atmosferą zawierającą tlen. Tak naprawdę wolny tlen w atmosferze zaczął pojawiać się dopiero ok. 1 mld lat
temu i długo jego stężenie nie przekraczało
1%. Od tego momentu ozon zaczął chronić życie
Na podstawie całej dostępnej obecnie
wiedzy zakłada się, że proces formowania planet trwał kilkadziesiąt mln lat, od
pyłu i małych drobin, do coraz większych
brył i planetazymali ulegających kolejnym
zderzeniom i przetapianiu, co doprowadziło do powstaniu około stu obiektów
planetarnych. Ich wzajemne przypadkowe
zderzenia i kolizje doprowadziły wreszcie
do powstania planet w obecnym ich kształcie. Ziemię, po jej narodzinach 4,6 mld lat
temu, pokrywało morze roztopionej lawy,
z której wyziewów utworzyła się atmosfera podobna zapewne do tej, jaką zawiera
piec hutniczy, przy czym dominującym gazem był wówczas wodór. Miliard lat później, gdy zmalał żar ogrzewających wnętrze
planety pierwiastków promieniotwórczych,
skondensowana woda spowiła planetę warstwą oceanu. Niebo miało pomarańczowy
odcień, ponieważ ówczesna atmosfera
składała się z pary wodnej, CO2 , azotu, amoniaku i metanu, a skład ten był
ciągle wzbogacany wybuchami wulkanów,
uwalniającymi z wnętrza Ziemi również
siarkę. Do powierzchni docierało wówczas
twarde promieniowanie kosmiczne, ponieważ Ziemi jeszcze nie chronił kokon magnetosfery. Ziemska geoprądnica magnetyczna „włączyła się” dopiero około
2,5 mld lat temu, po skrystalizowaniu stałego jądra wewnętrznego we wnętrzu Ziemi. Wtedy to w jądrze zewnętrznym mogły
utworzyć się (pod wpływem siły Coriolisa)
równoległe do osi Ziemi śruby ciekłego
metalu, tworzące zwojnice gigantycznych
elektromagnesów.
Duży wpływ na zmianę składu atmosfery Ziemi miał ruch kontynentów
i woda. Ruch ziemskich płyt tektonicznych
powoduje wypiętrzanie masywów górskich,
które z kolei erodują pod wpływem czynników atmosferycznych. Masy lądów, wystawione na działanie czynników atmosferycznych – czyli deszczu i wiatru – ulegają erozji i do oceanu wypłukane zostały
miliony ton wapnia i sodu. Pierwiastki te
zaczęły wchodzić w reakcje z CO2 i wiązać
go, najpierw ten rozpuszczony w wodzie,
potem ten z atmosfery. Pierwsze osady węglanowe (czyli efekt wiązania CO2 i wapnia), zaczęły powstawać około 1,7 mld lat
temu. Efekt cieplarniany powoli ustępował i promienie Słońca sięgnęły wreszcie w
głąb morza. Niektóre z bakterii (czyli prokariontów) – cyjanobakterie, zwane sinicami – opanowały zdolność wykorzystania
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energii słonecznej do produkcji substancji
pokarmowych. Proces ten, zwany fotosyntezą, stał się obecnie podstawą piramidy
pokarmowej biosfery, ale przede wszystkim
przyczynił się do przeobrażenia warunków
na naszej planecie.
Dla sinic, żyjących w koloniach zwanych stromatolitami, tlen był i jest odpadkiem, wydalaną trucizną, ale okazał
się idealnym dopalaczem dla innych form
życia, mogących używać go do wysokoenergetycznych procesów rozkładu. Rozprzestrzenienie sinic musiało być ogromne, skoro w ciągu około 1 mld lat została zmieniona cała atmosfera Ziemi. Tak
duża ilość tlenu, dostarczonego najpierw
do wód oceanu, doprowadziła do dramatycznych zmian życia. Wykorzystywanie w
metabolizmie tlenu zamiast siarkowodoru
zwiększa 20 razy ilość pozyskiwanej na
drodze spalania energii, co zwiększyło aktywność biologiczną i w
praoceanie rozgorzała zacięta walka o przetrwanie. Niektóre z bakterii, być może
w obronie, połączyły się
ze sobą w konglomeraty
z kilkudziesięciu osobników, tworząc komórkę
eukariotyczną, z jądrem
komórkowym zawierającym
DNA całej „wspólnoty”. We
współczesnej komórce znajdują się również inne obiekty, w
tym mitochondria, wykorzystujące
tlen do produkcji energii. Badania pokazują, że jądro komórkowe i mitochondria
są swego rodzaju potomkami prabakterii
żyjących w oceanie ponad 2 mld lat temu.
Zostały one wchłonięte przez broniące się
komórki, lecz niestrawione zaczęły współpracować na rzecz gospodarza. Niektóre
eukarionty wchłonęły także sinice, które
zadomowiły się w ich komórkach, stając
się chloroplastami; tak powstały komórki
zwierzęce i roślinne.
Ilość tlenu zaczęła systematycznie
wzrastać począwszy od ok. 2 mld lat
temu. W ślad za tym zmieniały się również
sposoby oddychania organizmów żywych.
Dominująca 3 mld lat temu synteza beztlenowa (siarkowa i metanowa) ustąpiła około 1,5 mld lat temu fotosyntezie tlenowej.
Współcześnie dominujące oddychanie
tlenowe rozpoczęło się na wielką skalę zaledwie około 600 mln lat temu (po
wielkim, globalnym zlodowaceniu obejmującym nawet równik). Przekroczenie
kolejnego progu, tj. 2% zawartości tlenu i
spadek ilości CO2 w wodzie ułatwiało organizmom zwierzęcym, ale również planktonowi roślinnemu, przyswajanie i koncentrowanie w pancerzu wapnia. W osadach
sprzed około 600 mln lat bogato występują już liczne organizmy otoczone skorupą
mineralną, chroniącą nie tylko przed porywami niespokojnej kipieli wodnej, ale
również przed wysychaniem i przegrzaniem podczas odpływu. Nie bez znaczenia
była również obrona przed drapieżnikami
i ochrona przed zabójczym promieniowaniem ultrafioletowym. Bez tlenu w atmosferze promienie UV docierały aż do 10 m w
głąb wody, przy 1% tlenu już tylko na głębokość 30 cm.

W sylurze (440 mln lat temu) zawartość
tlenu w atmosferze przekroczyła 10 % i powstała warstwa ozonowa zapewniająca
pełną ochronę przed promieniowaniem
UV. Życie mogło wyjść z oceanu na ląd,
najpierw były to glony, porosty i rośliny
bagienne, a na nowe żerowiska wyruszyły
mięczaki, stawonogi i wreszcie kręgowce.
Ziemska atmosfera wielokrotnie się przebudowywała i zmieniała skład, dochodząc
do obecnego stanu równowagi (21% tlenu),
który też nie jest zapewne ostateczny, ale
utrzymuje się od karbonu (od 354 mln lat
temu) i wydaje się optymalny. Zawartość
tlenu już nie będzie bardziej wzrastać, ponieważ pomiędzy globalną produkcją biomasy roślinnej, a roślinną i zwierzęcą przemianą materii, istnieje równowaga.
Powolne zmiany są więc następstwem naturalnych procesów przyrody, niestety nakładają się na to też śmiercionośne
zmiany powodowane działalnością homo sapiens. W latach
70. i 80. stało się jasne, że
działalność człowieka
narusza delikatną równowagę w atmosferze;
emitowane do atmosfery gazy – głównie chlor
– niszczą ozon, czyli trójatomową odmianę wolnego tlenu. Zwykłe cząsteczki dwuatomowego tlenu O2
są przeźroczyste dla promieniowania UV, ozon (O3) absorbuje
te promienie, rozpoczynając ciąg reakcji
przekształcających w konsekwencji UV w
promieniowanie cieplne, pomagające w cyrkulacji powietrza w ozonosferze, tzn, na wysokości 10 do 50 km. Zawartość ozonu jest
minimalna, gdyby „ścisnąć” ozon skupiony
nad daną powierzchnią do jednorodnej powłoki, to jej grubość wynosiłaby zaledwie
3,5 mm. Lecz pojawił się czynnik niszczący
tę cienką błonkę: wolne atomy chloru, uwalniane w ozonosferze z freonu (CFCl3). Freon z dezodorantów i chłodziarek unosi się
do ozonosfery, gdzie tworzy się tlenek chloru (ClO). Kiedy taka cząsteczka zderzy się z
cząsteczką ozonu (O3), to tworzy się zwykły
tlen (O2) i potem znów wolny atom chloru,
niszczący kolejną cząsteczkę ozonu. W ten
sposób – w procesie katalitycznym – jeden
atom chloru potrafi usunąć setki i tysiące
cząsteczek ozonu. Podobny efekt wywołują
niektóre produkty spalania paliwa do silników odrzutowych. Nawet radykalne ograniczenie emisji freonów i halonów nie zatrzymało tego procesu i co roku latem dziura
ozonowa nad Antarktydą jest coraz większa. Rozpoczęty proces niszczenia jest w
tej chwili już nie do zatrzymania.
Tak jak lampa UV zabija drobnoustroje w procesie sterylizacji, tak UV ze Słońca zniszczy pochłaniający nadmiar CO2
plankton morski, a to z kolei zwiększy
efekt cieplarniany, nastąpi również wzrost
zachorowań na raka skóry. Systematyczny
spadek zawartości ozonu nad całą Ziemią
jest obserwowany od 20 lat. Symulacje pokazują, że ciągu najbliższych około 150 lat
zalegający w atmosferze chlor zniszczy tę
resztkę ozonu, która jeszcze pozostała...
Tadeusz Kaczmarek

MUNDUR NA WIESZAKU

W partiach szachowych wymyślono
mnóstwo ciekawych kombinacji. Kompozytorzy szachowi stworzyli wiele ciekawych zadań. Wszystko to stanowi o
pożyteczności hobby, jakim są szachy. Ta
królewska gra jest pełna głębi i piękna
– o czym każdy szachista wie. Ktoś powiedział ze wszystkich rzeczy nie ważnych w życiu najważniejsze są...szachy!
w tym numerze kolejna niesamowita pozycja na szachownicy – na dowód tego co
napisałem
F. Hil – 1902

Młodzież za słaba

Z szachowym pozdrowieniem
Marian Frąk

31 marca w Publicznym Gimnazjum nr.
22 w Radomiu, odbył się II turniej piłki nożnej halowej o Puchar Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Zaproszona na turniej reprezentacja funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej trenowana przez Sebastiana Nadolskiego, okazała się bezkonkurencyjna
wygrywając w finale 6-1 z drużyną MPK. W
turnieju uczestniczyło 7 drużyn między innymi z Politechniki Radomskiej, Wyższej
Szkoły Handlowej oraz Stowarzyszeń: Arka
i Młodzi Demokraci jak również Harcerze.
Każdy z meczy stał na bardzo wysokim poziomie. Drużyny imponowały doskonałym
przygotowaniem zarówno pod względem
technicznym jak i kondycyjnym. Za punkt
honoru reprezentanci poszczególnych grup
postawili sobie zwycięstwo z naszą drużyna,
dlatego też nie było mowy o jakimkolwiek
odpuszczaniu z naszej strony i dawaniu forów przeciwnikom, trzeba było włożyć maksimum siły i zaangażowania w każdy mecz.,
żeby go wygrać. O sukcesie naszej kadry
kierowanej przez Pawła Płatosa przesądziło przede wszystkim doświadczenie i dobrze

Zbliża się okres składania zeznań podatkowych za rok 2006. Jest to moment,
kiedy możemy zdecydować, na co
przeznaczyć 1 procent należny
fiskusowi. W imieniu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zwracamy się
z prośbą o przekazanie tej kwoty na rzecz
organizacji.
Fundacja ta posiada status organizacji poż y tku publicznego. Powstała
w 1997 roku, jej celem
jest pomoc wdowom i
sierotom po policjantach,
którz y stracili ż ycie podczas
pracy. Cele mogą być realizowane

t ylko dzięki pomocy i ofiarności ludzi
dobrej woli.
Aby przeznaczyć 1 procent podatku na
rzecz organizacji, musimy obliczyć
podatek dochodowy za 2006 rok,
wyliczyć ile będzie wynosił jeden procent tej kwoty i za
pośrednictwem banku lub
poczty wpłacić ją na konto organizacji. Wypełniając PIT, w odpowiedniej
rubryce wpisujemy kwotę, którą przekazaliśmy.
Wpłaty można kierować
na konto:
PKO BP S.A. VI O/
Warszawa 74 1020 1068
0000 1802 0059 9167
Formularz przekazu można
pobrać ze strony www.policja.pl

Mat w 3 pos.

Wbrew pozorom rozwiązanie nie jest
wcale proste: 1. Kd7! (nietypowy ruch, ale
inne nie prowadzą do celu) Ke4 2. Wd5!
(ofiara Wieży i tylko tak) K:d5 3. Hd4X.
Stare zadanie, a znakomite! Nieprawdaż?

Miesięcznik 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.
Redaguje zespół: Rzecznik Prasowy KWP Tadeusz Kaczmarek, Magdalena Siczek-Zalewska (redaktor prowadzący), Rafał Sułecki, January Majewski, Dorota Pater. Współpraca: Marian Frąk, Zygmunt Kot
Łamanie: Mariusz Zając – A2 | media, druk: VIRGO, tel. (048) 363 38 44

obrana taktyka na każdy mecz.
Barwy Komendy reprezentowali:
1. kom. Nadolski Sebastian – SAT KWP
(grający trener)
2. nadkom. Płatos Paweł – Wydział Kadr
i Szkolenia KWP (kierownik drużyny i
kapitan)
3. st. asp. Korycki Artur – Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP
4. asp. Rusin Konrad – KPP Zwoleń
5. sierż. sztab. Tolik Sergiusz – SPPP Radom
6. sierż. Skorupa Marek – SPPP Radom
7. sierż. Bryła Jacek – KMP Radom
8. sierż. Kozakiewicz Przemysław – KMP
Radom
9. st. sierż. Sułecki Rafał – Zespół Prasowy
KWP
(r.s)

O Zenku złodzieju
Zenek był chłop na schwał
Setki pomysłów miał
Wiedział jak się zakręcić
By się zbytnio nie namęczyć
Jadzia kocha konkubenta
Gdy tylko o gadżetach pamięta
Już podpuszcza swego chłopa
Jak nie słucha głośno szlocha
Świecidełka trzeba Zenkowi
Długo zatem się nie głowi
Już wtapia się w miejski tłum
Anonimowości szum
Idzie koło jubilera
Gdzie jakiś facet zegarek wybiera
Wpada, robi zamieszanie
Wyjść chce, lecz czuje szarpanie
Ów klient się lekko uśmiecha:
Oj, Zenek, masz dzisiaj pecha!
Fakt - myśli Zenek –jasna cholera,
Pan śledczy u jubilera!
Za skradzioną złotą, na obie raczki
Metalowe dostał Zenek obrączki
Do komendy go śledczy prowadzi
Myśli Zenek: mam przechlapane u Jadzi
podkom. Krzysztof Kapturski
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Badania na zamówienie KGP
przeprowadzono w połowie stycznia 2007 roku, metodą „face-toface”, tzn. pytań zadawanych bezpośrednio przez ankietera.
Próba badawcza:
– losowe próby w 16 województwach oraz na obszarze działania KSP;
– liczebność próby 17000 (17×1000);
– Polacy w wieku 15 i więcej lat.
Narzędzia:
– kwestionariusz ankiety.
Technika wywiadu:
– wywiad bezpośredni (face-toface).
Realizacja badania w terenie:
– konsorcjum: TNS-OBOP, CBOS,
PBS DGA.
Więcej na str. 4

