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KOMENDA

Wesołych, pełnych nadziei i wiary
Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych wśród srebrnych bazi
i kochającej rodziny, przy wspólnym,
suto zastawionym stole.
Wszystkim Policjantkom, Policjantom
i Pracownikom Policji, życzę,
by nadchodzące Święta upłynęły
w radosnej i ciepłej atmosferze spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół.

nadinsp. Ryszard Szkotnicki
Mazowiecki Komendant
Wojewódzki Policji

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 triumfu życia nad śmiercią,
pokory nad pychą, słabości nad przemocą,
niewinności nad grzechem.
Z okazji tak wspaniałych świat 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

Zbiórka krwi
na policyjnym parkingu
Ponad 10 litrów krwi oddali policjanci i pracownicy Policji podczas akcji
zorganizowanej wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Krew, która jak
zwykle jest niezmiernie potrzebna, traﬁ głównie do radomskich szpitali.
Na parkingu przed budynkiem ZW
NSZZP przy ul. 11-go Listopada 37/59 odby-
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ła się kolejna zbiórka krwi wśród policjantów
i pracowników cywilnych Policji. Przez kilka
godzin 1 marca na krwiodawców czekał ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Podczas
zbiórki zebrano ponad 10 litrów krwi. Kolejny raz policyjną zbiórkę krwi zorganizował
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego.

Policjanci doskonale zdają sobie sprawę
z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz bowiem są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala
przewożono rannych wprost na stół operacyjny.
Pomimo ogromnego postępu medycyny,
dotąd nie udało się wytworzyć substancji,
która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew
jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Jedynym źródłem krwi
są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa! Oddając
krew możesz wyobrazić sobie, że ten cenny dar uratuje komuś życie – dzięki czemu
ktoś będzie mógł święcić kolejne urodziny
dziecka, rocznicę, przeżyć kolejne wakacje,
spacer na plaży, noc pod gwiazdami. Taki
prezent naprawdę warto podarować. Osoba,
która otrzymuje Twoją krew jest Ci nieznana, ale ta osoba jest czyimś ojcem, matką,
dziadkiem lub przyjacielem.
Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Na wszystkich etapach oddawania
krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami przenoszonymi
drogą krwi.
Jeżeli:
czujesz się zdrowy,
ważysz nie mniej niż 50 kg,
pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi,
jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, to zgłoś się
31 maja.
Musisz być:
po lekkim, beztłuszczowym posiłku,
z dokumentem tożsamości (dowód osobisty).
Zespół Prasowy KWP
zs. w Radomiu

AKTUALNOŚCI

Policyjna akcja na giełdzie
Mazowieccy policjanci wspólnie z ekspertami z policji niemieckiej i Komendy Głównej Policji przeprowadzili kontrole autokomisów na terenie Radomia
i giełdy samochodowej w Słomczynie
pod Grójcem. Podczas akcji skontrolowano kilkadziesiąt samochodów.
Na giełdzie w Słomczynie policjanci
ujawnili samochód mercedes poszukiwany w systemie Schengen.
Policyjna akcja trwała dwa dni. W sobotę kilkunastu mazowieckich policjantów

wspólnie z ekspertami z policji kryminalnej
z Niemiec i Komendy Głównej Policji przeprowadziło kontrolę dwóch radomskich autokomisów. Sprawdzano czy oferowane do
sprzedaży auta zostały legalnie sprowadzone do Polski. Po sprawdzaniu kilkudziesięciu samochodów nie stwierdzono żadnych
nieprawidłowości.
W niedzielę podobne działania przeprowadzono na giełdzie samochodowej w Słomczynie pod Grójcem. W tej akcji uczestniczyli też policjanci z innych województw,
w tym funkcjonariusze
wydziałów kryminalistyki różnych specjalności. Podczas działań
ujawniono, że oferowany do sprzedaży mercedes sprinter jest zarejestrowany jako poszukiwany w systemie Schengen. Właściciel auta,
40-letni mieszkaniec
Siedlec, został zatrzymany i po przesłuchaniu
zwolniony. Samochód
zabezpieczono na parkingu, a dalsze postępowanie w sprawie prowadzą policjanci z Grójca.

Działania te to kolejny etap walki mazowieckich policjantów z przestępczością samochodową. Jej zwalczanie, mające na celu
ograniczenie kradzieży samochodów do minimum, to jeden z głównych priorytetów
działania Policji. W 2002 roku na Mazowszu
zginęło 2359 samochodów. W roku ubiegłym
łupem złodziei padło 598 aut. Spadek liczby
kradzionych samochodów to efekt systematycznych i kompleksowych działań z wykorzystaniem wszystkich możliwych metod
i środków do walki z tym zjawiskiem.
Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

„Malina” w rękach
policjantów

Wpadka dilerów
stali objęci dozorem policyjnym. W najbliższym
czasie za popełnione przestępstwa odpowiedzą
przed sądem, a grozić im za to będzie do 5 lat pozbawienia wolności.
Jerzy Długosz
foto: Janusz Mazurek

Kryminalni siedleckiej komendy
zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzewanych o handel
narkotykami.
Zebrane po zatrzymaniu dowody w całości potwierdziły podejrzenia kryminalnych, którzy już od pewnego czasu rozpracowywali ten przestępczy „duet”. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty posiadania
oraz handlu środkami odurzającymi i zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi
im za to do 5 lat pozbawienia wolności
Już od pewnego czasu siedleccy kryminalni z Zespołu dw. z Przestępczością
Narkotykową rozpracowywali przestępczą
działalność dwóch młodych mężczyzn. Jak
wynikało z informacji posiadanych przez
policjantów, obydwaj podejrzani zajmowali się rozprowadzaniem środków odurzających na terenie Siedlec. Skrupulatnie
zbierane i weryfikowane informacje coraz
bardziej ujawniały zakres ich działalności.
Do zatrzymania mężczyzn doszło 15 marca. Wykonane po zatrzymaniu czynności
jednoznacznie potwierdziły wcześniejsze
ustalenia kryminalnych. Pracujący przy tej
sprawie funkcjonariusze zabezpieczyli 88
gram marihuany, 20 gram amfetaminy, 13
krzaków konopi indyjskich oraz namiot
z wyposażeniem do hodowli krzaków konopi. Podejrzani, którzy są w wieku 21
i 19 lat, usłyszeli m. in. zarzuty posiadania
oraz handlu środkami odurzającymi i zo-

Policjanci z Wydziału Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji zs.
w Radomiu zatrzymali poszukiwanego listem gończym 20-letniego „Malinę” – pseudokibica jednej z radomskich drużyn piłkarskich. Zatrzymany ma do odsiedzenia trzy lata.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali w Lipsku 20-letniego
mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Zatrzymany najbliższe trzy lata
spędzi w areszcie, gdzie ma odsiadywać
karę za rozbój, którego dokonał w połowie 2009 roku w Radomiu. Radomianka
straciła wtedy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Od momentu uprawomocnienia się
wyroku w grudniu, mężczyzna ukrywał
się. Przed policjantami, którzy go zatrzymywali, próbował ukryć się za piecem
w przepompowni lipskiego szpitala.
Zatrzymany 20-letni Marcin M. to
pseudokibic jednej z radomskich drużyn
piłkarskich. Brał udział w ustawkach między innymi pseudokibicami.
Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu
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Policyjny pościg
za sprawcą zabójstwa
Przez kilka kilometrów policjanci z Gostynina i Sannik prowadzili pieszy pościg za sprawcą zabójstwa. Pościg,
w czasie którego policjanci używali
psa służbowego doprowadził do zatrzymania 24-letniego mężczyzny –
obywatela Ukrainy.
Do zdarzenia doszło rano 26 marca. Policjanci wezwani na interwencję do miejscowości Sanniki uzyskali informację, że
nieznany mężczyzna wszedł na teren jednej
z posesji i prawdopodobnie dokonał zabójstwa. Na widok policjantów mężczyzna zaczął uciekać przez okoliczne pola. Policjanci z KPP w Gostyninie i PP w Sannikach

rozpoczęli pieszy pościg za uciekającym.
Podczas pościgu policjanci użyli psa służbowego. Do zatrzymania i obezwładnienia
agresywnego mężczyzny doszło na polach
w okolicach miejscowości Krubin. Okazało się, że na terenie posesji, gdzie zgłoszono
interwencję śmierć poniósł 39-letni mieszkaniec Sannik. Czynności na miejscu zdarzenia, które przeprowadzili policjanci pod
nadzorem prokuratora pozwoliły na zebranie materiału dowodowego i przedstawienie zatrzymanemu zarzutu z art. 148§1 kk
(zabójstwo).
Zatrzymanym okazał się 24-letni obywatel Ukrainy. Prokurator Rejonowy w Gostyninie wystąpił do sądu
z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie
podejrzanego o zabójstwo mężczyzny. Sąd
Rejonowy w Gostyninie 27 marca aresztował podejrzanego na
trzy miesiące. Grozi
mu nawet kara 25 lat
pozbawienia wolności
albo kara dożywotniego pozbawienia
wolności. Śledztwo
w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gostyninie.
Zbigniew Bartosiak

Uzbierał za jednym
razem 30 punktów
21-letni kierowca bmw na krajowej
dwunastce wyprzedzał na podwójnej
ciągłej, nie dostosował się do znaku
skrętu w lewo i omijał azyle na jezdni z nieprawidłowej strony, wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla
pieszych.
Za popełnione wykroczenia kierowca
uzbierał 30 punktów karnych i będzie musiał
ponownie przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.
Policjanci ruchu drogowego z przysuskiej
policji zatrzymali 21-letniego kierowcę bmw.
Jego samochód był obserwowany przez nieoznakowany radiowóz wyposażony w wideorejestrator, który rejestrował wyczyny pirata drogowego na krajowej dwunastce. Na
krótkim odcinku drogi kierujący popełnił
sześć wykroczeń drogowych m.in. dwukrotnie wyprzedzał na podwójnej ciągłej, nie
stosował się do znaku skrętu w lewo i omijał azyle na jezdni z nieprawidłowej strony,
wyprzedzał na skrzyżowaniu i przejściu dla
pieszych.
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Policjanci na miejscu ukarali 21-letniego
pirata drogowego mandatem karnym w wysokości 1000 zł. Za popełnione wykroczenia
kierowca uzbierał 30 punktów karnych i będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.
Zgodnie z przepisami, prawo jazdy w Polsce traci kierowca po „zdobyciu” 24 punktów
karnych w ciągu roku. Kierowca ze stażem
poniżej roku – po uzbieraniu 21 punktów.
Tamara Bomba

Odzyskali
skradzione auto
„Kryminalni” z komend miejskiej
i wojewódzkiej odzyskali skradziony kilka godzin wcześniej dostawczy vw. W ręce funkcjonariuszy
wpadło trzech złodziei pojazdów.
Jednego z nich kilka miesięcy temu zatrzymano w kradzionej ciężarówce. Odzyskany samochód policjanci przekazali
właścicielowi. Mieszkający w Sochaczewie właściciel był bardzo zaskoczony, ponieważ nie orientował się, że skradziono
jego pojazd.
Policjanci z wydziałów kryminalnych
radomskiej komendy miejskiej i komendy wojewódzkiej prowadzili na terenie
powiatu grójeckiego i sochaczewskiego
działania operacyjne mające na celu ograniczenie kradzieży samochodów. Działania takie wpisują się w priorytety Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

W miejscowości Turowice (pow. grójecki) funkcjonariusze urządzili blokadę, na której zatrzymali dostawczego vw,
którym jechał 33-letni mieszkaniec Radomia. Mężczyzna na widok policjantów porzucił auto i próbował uciec pieszo. Został zatrzymany. „Kryminalni”
po kilkukilometrowym pościgu, w Jasieńcu, zatrzymali także osobową toyotę, która pilotowała skradziony pojazd.
Dwaj mężczyźni (28 i 31 lat) znajdujący
się w aucie zostali obezwładnieni i również zatrzymani.
W czasie przeszukania mieszkań należących do zatrzymanych policjanci zabezpieczono radia samochodowe, radia
CB pochodzące z przestępstw oraz tzw.
łamaki służące do kradzieży aut.
Cała trójka została osadzona w policyjnym areszcie. Wszyscy są bardzo dobrze
znani mazowieckiej policji. Jeden z nich
kilka miesięcy temu został zatrzymany
w Radomiu, gdy jechał kradzioną ciężarówką wyładowaną lodówkami.
Odzyskany samochód policjanci przekazali właścicielowi. Mieszkający w Sochaczewie właściciel był bardzo zaskoczony, ponieważ jeszcze sam nie zorientował się, że skradziono jego pojazd. Mężczyzn doprowadzono do PR w Sochaczewie, która zastosowała wobec nich poręczenia majątkowe w wysokości tysiąca
złotych.
Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

PAT

VI Przystanek PaT Ostrołęka – Kadzidło 2011
„Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!”
to hasło największej ogólnopolskiej akcji proﬁlaktycznej „Przystanek PaT”,
która już w lipcu odbędzie się w Ostrołęce. O realizację „Przystanku”
starało się sześć miast i powiatów. Wygrała Ostrołęka i Kadzidło.
Przez blisko tydzień ponad dwa tysiące młodych osób z Polski i Unii Europejskiej, otrzyma możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach artystycznych prowadzonych przez najlepszych specjalistów z kraju i z zagranicy.
3 marca w ostrołęckim ratuszu odbyło się
nietypowe spotkanie, w którym uczestniczyli między innymi Pełnomocnik Komendanta
Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa i współpracy z instytucjami pozarządowymi insp. Grzegorz Jach, I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji mł. insp. Rafał Batkowski, Prezydent
Miasta Janusz Kotowski, Starosta Ostrołęcki
Stanisław Kubeł, Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, dyrektorzy ostrołęckich
szkół ponadgimnazjalnych, dyrekcja i przedstawiciele OCK, MOSiR, klubu Oczko oraz
organizacji pozarządowych.
Podczas spotkania zostały przedstawione
główne założenia organizacji VI Przystanku
PaT, sposób obszerny zaprezentowana sama
akcja, która odbędzie się w dniach 5–10 lipca
na ternie Ostrołęki i Kadzidła. Akcja ta jest
jednym z kandydatów do otwarcia polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej w obszarze prewencji kryminalnej. W trakcie Przy-

stanku młodzież będzie mogła wziąć udział
między innymi w zajęciach teatralnych, wokalnych, tanecznych, literackich, plastycz-

Statuetka PaT odebrana
W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 8 marca odbyła się konferencja MSWiA podsumowująca realizację rządowego programu „Razem
bezpieczniej” w 2010 r. Podczas konferencji przekazana została statuetka
przechodnia Przystanku PaT.
Konferencję otworzył Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, który podziękował wszystkim uczestnikom programów profilaktycznych, pogratulował im zaangażowania i entuzjazmu. W konferencji uczestniczyli
m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski, Komen-

dant Stołeczny Policji insp. Adam Mularz,
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Rafał Batkowski, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, samorządu
terytorialnego, przedstawiciele oświaty, kultury, organizacji pozarządowych, policjanci
prewencji i ruchu drogowego oraz młodzieżowi wolontariusze PaT. Konferencje zaszczycili swoją obecnością polski kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc oraz polski bokser,
zawodowy mistrz świata organizacji WBC
Krzysztof Diablo Włodarczyk, którzy bardzo
często włączają się w akcje profilaktyczne.
W pierwszej części konferencji Zastępca
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wal-

nych, recytatorskich, dziennikarskich, iluzjonistycznych, charakteryzatorskich i technicznych. W tym roku przewidzianych jest
ok. 30 rodzajów warsztatów. W programie
przewidziane są również warsztaty profilaktyczne, rozmowy filozoficzne koncerty oraz
spektakle w wykonaniu grup teatralnych
z całej Polski.
Po spotkaniu w ratuszu zaproszeni goście
zapoznali się z warunkami technicznymi,
bazą noclegową i treningową potrzebną do
organizacji Przystanku PaT.
st. sierż. Bożena Piersa

demar Jarczewski zwrócił uwagę na funkcję
Policji oraz rolę programów profilaktycznych
w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA Jacek
Zalewski przedstawił podsumowanie programu „Razem bezpieczniej” za ubiegły rok. Dalej nastąpiło uroczyste wręczenie statuetek
„Lidera programu Razem Bezpieczniej”
Prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski,
Wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski oraz Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł odebrali od gospodarza Akcji w 2010 r.
Wiceprezydenta m. st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego, przechodnią statuetkę
akcji Przystanek PaT. Tym samym stało się
pewne, że VI Przystanek PaT zawita na tereny Kurpiowszczyzny.
st. sierż. Bożena Piersa
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Iskra na piratów

tam szkoły z prędkością 135 km/h. Kierowca
w czasie kontroli był bardzo zaskoczony faktem, że pomiaru jego prędkości dokonano
pomimo tego, że nadjeżdżał on z przeciwnego kierunku do radiowozu. Miejmy nadzie-

Już od pewnego czasu policjanci ruchu drogowego na terenie garnizonu
mazowieckiego w codziennej służbie patrolowej i częstych działaniach
na drogach wykorzystują najnowsze urządzenie do pomiaru prędkości
w ruchu drogowym. Jest nim radar
„Iskra-1”, potocznie nazywany przez
nich – elektronicznym poskramiaczem
brawurowych kierowców.
Dzięki zastosowanym w radarze nowoczesnym systemom daje on policjantom
możliwość wszechstronnego pomiaru prędkości uczestników ruchu – czego nie zapewniały dotychczas używane radary. Z „Iskry”
korzystają również policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Siedlcach.
Zły stan bezpieczeństwa na polskich drogach można zdecydowanie poprawić pod warunkiem, że dla kierowców pojęcia bezpieczeństwa ruchu drogowego nie będzie ograniczać się do stanu dróg i zdobyczy technologicznych zastosowanych w samochodach. Należy przypomnieć, że przyczyną 80% wypadków jest błąd człowieka, a badania europejskie wykazują, że blisko 25% wypadków jest
skutkiem błędnej oceny prędkości przez kierowcę. Nadmierna prędkość stanowi śmiertelne zagrożenie dla niechronionych użytkowników dróg: pieszych i rowerzystów. W miastach
i małych miejscowościach ponad 85% kierowców przekracza dozwoloną prędkość – mimo
obowiązującego ograniczenia do 50 km/h średnia prędkość pojazdów przejeżdżających przez
niewielkie miejscowości to 76 km/h. Stanowi
to śmiertelne zagrożenie właśnie dla niechronionych uczestników ruchu – przy potrąceniu
przez pojazd jadący z prędkością 50 km/h (po
hamowaniu) prawdopodobieństwo śmierci pie-

ję, że nałożony na niego mandat oraz punkty karne będą długo mu przypominały, że
od jego zachowania na drodze zależeć może
ludzkie życie.
„Iskra-1” to ręczny, lekki radar (jego waga
to ok. 1 kg) działający
na baterie, które wystarczają na 16 godz. nieprzerwanej pracy. Mierzy prędkość z przodu
i z tyłu pojazdu. Namierzy również wybrany pojazd jadący w kolumnie
i to nawet zza szyby radiowozu. Może „ustrzelić” jednocześnie dwóch
brawurowych kierowców z odległości nawet
800 m. Iskry z powodzeniem może używać
patrol zmotoryzowany, jak i pieszy.
Jerzy Długosz

szego wynosi 90%. W Polsce piesi stanowią
około 35% zabitych w wypadkach – co wciąż
stanowi największy odsetek spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wedle badań
spadek średniej prędkości o 5% powoduje spadek ogólnej liczby wypadków o 10%, a wypadków
śmiertelnych o 20 %.
Policjanci ruchu drogowego codziennie podczas swojej służby spotykają się z przypadkami drastycznego przekroczenia prędkości. Jak
bardzo pomocny w ich
służbie będzie nowy radar niech świadczy przykład ujawnionego wczoraj (03.03) wykroczenia. Jeden z kontrolowanych kierowców przejeżdżał drogą krajową 2
w miejscowości Krzesk obok znajdującej się

Silne kobiety w autobusie
Uczestniczki dwunastej edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet organizowanego przez Wydział
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy współpracy ze
stowarzyszeniem KRAV-MAGA Polska
sprawdzały nabyte umiejętności w autobusach komunikacji miejskiej.
Uczestniczki dwunastej edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet organizowanego przez Wydział Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy
współpracy ze stowarzyszeniem KRAVMAGA Polska sprawdzały nabyte umiejętności w autobusach komunikacji miejskiej.
Trwa dwunasta edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet, w czasie którego panie poznają tajniki skutecznej obrony
przed napastnikiem. Podczas zajęć instruktorzy przekazują paniom wiedzę z zakresu
prewencji kryminalnej dotyczącą m.in. bezpiecznych zachowań oraz sposobów unikania zagrożeń. Podczas zajęć praktycznych
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panie mogą przyswoić sobie podstawowe rodzaje chwytów, które mogą być wykorzystane przy próbie wyrwania torebki czy pobicia oraz tego, gdzie uderzyć napastnika,
by obrona była skuteczna. Dowiadują się
również, jak mają reagować na zagrożenia
oraz jak rozpoznawać potencjalnych napastników.
Tym razem, dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa ITS Michalczewski, do szkolenia
kobiet wykorzystano autobusy. W czasie kilkugodzinnego szkolenia panie poznały metody obrony przed napastnikiem z wykorzystaniem elementów wyposażenia autobusu,
czy też bagażu podręcznego.
W dotychczasowych jedenastu edycjach
kursu samoobrony dla kobiet zorganizowanych przez Wydział Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy
współpracy Stowarzyszenia KRAV-MAGA
Polska przeszkolonych zostało już kilkaset
pań.
Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

PROFESJONALIŚCI

Konwoje międzynarodowe
Jednym z zadań realizowanych przez
policjantów Wydziałów Konwojowych
jest wykonywanie konwojów osób
przekazywanych w ramach umów
międzynarodowych.
Powyższe jest realizacją ratyfikowanych
przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub ustaw stanowiących wykonanie prawa stanowionego przez organizację
międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
Sposób postępowania dotyczący wykonania takiego konwoju reguluje Zarządzenie
nr 360/09 KGP z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń (z późn. zm.).
Konwoje osób przekazywanych w ramach
umów międzynarodowych wykonywane są:
w przypadku konwoju do Państwa nie
graniczącego z Polską, przez policjantów
Wydziału Konwojowego KGP – wówczas
wymiana osób konwojowanych następuje
w porcie lotniczym;
w przypadku konwoju do państwa graniczącego z Polską, przez policjantów Wydziałów Konwojowych KWP/KSP – wówczas przekazanie osób ma miejsce na przejściu granicznym.
Podstawą wykonania konwoju jest wniosek Ministra Sprawiedliwości, wniosek sądu
okręgowego lub wniosek prokuratury okręgowej oraz polecenie otrzymane z komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach międzynarodowej współpracy Policji.
Wniosek z kolei wydawany jest na podstawie
europejskiego nakazu aresztowania (ENA),
który jest uproszczoną formą ekstradycji stosowaną na obszarze krajów członkowskich
Unii Europejskiej.
Policjanci Wydziału Konwojowego garnizonu mazowieckiego również realizują
konwoje osób podlegających przekazaniu na

podstawie ENA. Wykonanie takiego konwoju wymaga właściwego przygotowania pod
względem logistycznym, a także pod względem bezpieczeństwa konwoju. Sam konwój
od chwili pobrania osoby konwojowanej do
czasu powrotu do jednostki macierzystej
trwa niejednokrotnie kilkanaście godzin,
podczas których policjanci pokonują kilkaset i więcej kilometrów.
Jeden z takich konwojów wykonywany
był, przez policjantów Wydziału Konwojowego KWP zs. w Radomiu, w lutym br.
Przekazaniu do Niemiec podlegał obywatel
Polski podejrzany o handel narkotykami oraz
o inne przestępstwa popełnione na obszarze
krajów UE.
W tym przypadku podczas organizacji
konwoju z pomocą przyszedł nam Zarząd
Lotnictwa Policji oraz Wydział Konwojowy
KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Za zgo-

dą Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP
do wykonania konwoju skierowano śmigłowiec policyjny, na pokładzie którego znaleźli miejsce dwaj policjanci Wydziału Konwojowego wraz z osobą konwojowaną. Start
odbył się z lądowiska polowego w Ostrołęce,
gdzie dowieziono konwojowanego z Aresztu Śledczego w Ostrołęce, po czym nastąpił
przelot do Gorzowa Wielkopolskiego. Na lądowisku w Gorzowie Wielkopolskim konwojowanego przejęli policjanci z Wydziału
Konwojowego KWP w Gorzowie, którzy następnie przetransportowali go – już drogą lądową do granicy Państwa, przekazując stronie niemieckiej.
Oprócz zrealizowanego zadania służbowego konwój ten był dla policjantów okazją do
zdobycia nowych doświadczeń zawodowych
oraz przeżycia niezapomnianych wrażeń.
Radosław Osuch

Energia z wiatraków
i kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne staną się również
charakterystycznym urządzeniem, jakie zostanie zainstalowane na budynkach KWP
zs. w Radomiu przy ul. 11 listopada 37/59
oraz w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66 –
na obiekcie Komendy Miejskiej Policji. Rolą
kolektorów słonecznych będzie podgrzewanie wody bieżącej dla użytkowników obu
Komend Policji.
I tu również – działając z inicjatywy
mł. insp. Tomasza Kowalczyka złożyliśmy
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych opracowany wspólnie ze
specjalistami z Wydziału GMT KWP zs.
w Radomiu wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Wniosek ten, zatytułowany „ Pomóżmy środowisku – termomodernizacja obiektów Policji w Radomiu
i Siedlcach” w styczniu br. przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został skierowany do oceny merytorycznej dokonywanej
przez Komisje Konkursową MJWPU.
Andrzej Koryciński
Zespół Funduszy Pomocowych KWP

Nowo budowany obiekt Komendy
Miejskiej Policji w Ostrołęce wzbogaci
się o kolektory słoneczne, a Komisariat
Policji w Iłży o elektrownię wiatrową.
To nowatorskie pomysły w skali kraju.
Koncepcję omówiono z zaproszonym naukowcem z Politechniki Radomskiej, lokalizację elektrowni wiatrowej wytypowano
z miejsc dostępnych na terenie garnizonu mazowieckiego, posiłkując się ekspertyzami
o intensywności wiatru w Polsce, opracowanymi dla naszych potrzeb przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W gabinecie mł. insp. Tomasza Kowalczyka – Mazowieckiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu powstał nowatorski pomysł instalacji
kolektorów słonecznych na nowo budowanym obiekcie Komendy Miejskiej Policji

w Ostrołęce i elektrowni wiatrowej na terenie Komisariatu Policji w Iłży. Koncepcję
omówiono z zaproszonym naukowcem z Politechniki Radomskiej, lokalizację elektrowni wiatrowej wytypowano z miejsc nam
dostępnych na terenie garnizonu mazowieckiego, posiłkując się ekspertyzami o intensywności wiatru w Polsce, opracowanymi
dla naszych potrzeb przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W grudniu 2010 r w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Zespół
Funduszy Pomocowych KWP zs. w Radomiu złożył wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 pod tytułem : „Zdobywamy energię – kolektory słoneczne i turbiny wiatrowe w Policji”.
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EDUKACJA

Szkolenie techników
kryminalistyki
Szkolenie „Oględziny miejsca odnalezienia zwłok ludzkich” trwało dwa
dni i odbywało się w CKRiS w Kozienicach. Pierwszego dnia omówiono
rolę i zadania technika kryminalistyki w procesie karnym. Funkcjonariusze wypełniali także test wiedzy z zakresu swojej pracy. Jednak najważniejszą częścią szkolenia były zajęcia praktyczne.
Teren kozienickiego Centrum Kultury,
Rekreacji i Sportu został podzielony na sektory, w których pracowali technicy kryminalistyki i „dochodzeniowcy”. Każda kilkuosobowa grupa policjantów miała za zadanie dokładne zabezpieczenie miejsca zabójstwa, a następnie odnalezienie i zabezpieczenie wszelkich śladów, które będą przydatne
w ściganiu karnym sprawców.
Po zakończeniu zajęć praktycznych sporządzona dokumentacja oraz zabezpieczone ślady przekazywane były komisji oceniającej. W jej skład wchodzili eksperci z LK
KSP podinsp. Ludomir Niewiadomski, LK
KWP w Kielcach podinsp. Paweł Rabczyń-

ski i wojewódzki koordynator służby techniki kryminalistycznej w garnizonie mazowieckim asp. szt. Robert Adach.
Drugiego dnia szkolenia policjanci wysłuchali wykładu kom. Agnieszki Barei,
Kierownika Sekcji Psychologów KWP zs.
w Radomiu, na temat pomocy psychologów
w czynnościach dochodzeniowo – śledczych
i operacyjno rozpoznawczych. Z wykładem
o niepowodzeniach w ściganiu karnym przestępców z powodu niewłaściwie udokumentowanego procesowo czy niewłaściwe zabezpieczonego technicznie materiału dowodowego wystąpiła też Sędzia Barbara Piwnik
z Sądu Okręgowego Warszawa Praga V Wydział Karny. W swoim wystąpieniu podawała przykłady z własnej wieloletniej praktyki, w których dochodziło do uniewinnienia
oskarżonych przez sądy z tego powodu.
Organizatorem szkolenia był Wydział
Kryminalny KWP zs. w Radomiu, a wśród
zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.
Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Wspólna
odpowiedzialność
Sędzia Barbara Piwnik z Sądu
Okręgowego Warszawa Praga V Wydział
Karny była jednym z gości szkolenia techników kryminalistyki. Podczas drugiego
dnia szkolenia podczas swojego wystąpienia, połączonego z dyskusją,
podawała przykłady z własnej wieloletniej
praktyki, w których dochodziło do uniewinnienia oskarżonych przez sądy
z tego powodu.
Jak podkreślała
– uczestnictwo
w tym szkoleniu – było dla
niej bardzo cenne, była to bowiem dla niej możliwość zebrania nowych
doświadczeń, które zaprocentują choćby
podczas przesłuchania mundurowych.
Sędzia Piwnik zwracała uwagę także na
to, iż takie szkolenia podczas których odbywa się wymiana doświadczeń między
praktykami są nieocenione. Zapotrzebowanie na teorie można dziś łatwo i szybko zaspokoić, chociażby dzięki fachowej
literaturze. Nic jednak nie zastąpi praktycznej wiedzy, czegoś co zostało zdobyte
podczas kilkudziesięciu lat pracy. Podczas
takich warsztatów praktycy mogą wzajemnie uzupełniać swoją wiedzę i dzielić
się doświadczeniami. Zwłaszcza, że na
sali sądowej – co wielokrotnie podkreślała
Sędzia Piwnik – ponosi się wspólną odpowiedzialność za sprawę.
Zespół Prasowy KWP
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Procedury rekrutacyjne –
okiem doborowca
Rekrutacja kandydatów do służby czy
pracy to sztuka trudna, choć stopień
trudności i złożoność procesu zależy od wielu czynników. Wśród nich
wymienić można – samo stanowisko
i popyt na nie, podejście (staranne lub
pobieżne), umiejętność dokonywania
trafnych i obiektywnych ocen, metody
stosowane podczas rekrutacji. Celem
jest znalezienie „pracownika idealnego”, osoby posiadającej umiejętności
i cechy charakteru przydatne przy wykonywaniu konkretnych zadań. Ale jakie to cechy?
Dla jednych będą to dyspozycyjność, kreatywność czy pasja. Dla innych solidność,
odwaga i bezkompromisowość przy podejmowaniu decyzji. Pracodawca może także poszukiwać u pracownika rozwiniętych
zdolności interpersonalnych i łatwości nawiązywania kontaktów.
Określenie czy pożądane cechy i umiejętności są posiadane przez konkretną osobę
jest procesem złożonym, wymagającym od
osób przeprowadzających rekrutację znajomości ludzkich charakterów i doświadczenia
życiowego. Szczególnie przy doborze kandydatów do służby w instytucjach takich jak
Policja.
Na potrzeby KWP z/s w Radomiu zadania z tym związane wykonywane są przez
Sekcję ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia realizującą rekrutację zewnętrzną polegającą na doborze do służby w Policji
(w ramach procedury konkursowej oraz po
odbyciu służby kandydackiej w OPP) oraz
naborze pracowników cywilnych do Korpusu Służby Cywilnej w KWP z/s w Radomiu,
a także, poprzez stosowanie „Ogólnego trybu
i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji”, rekrutację wewnętrzną.
W 2010 roku w ramach procedury konkursowej podjęto opracowanie ponad 2500
kandydatów do służby w Policji. Postępowa-

nie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym
zakończyło 223 kandydatów, z czego przyjętych do służby w Policji na terenie garnizonu
mazowieckiego zostało 151 osób.
Z analizy zdawalności na wybranych etapach postępowania kwalifikacyjnego (brano
pod uwagę dwa miesiące ubiegłego roku –
wrzesień, październik) wynika, że pierwszy
etap postępowania kwalifikacyjnego – test
sprawności fizycznej jest etapem o wysokiej
zdawalności – wynik pozytywny uzyskało
75% kandydatów. Zdecydowanie odmienne
wyniki osiągane są na teście psychologicznym, gdzie pozytywny rezultat uzyskuje zaledwie 25% przystępujących. Spośród osób
pomyślnie kończących wstępne etapy kwalifikacji, a następnie skierowanych na badanie w Poradni Zdrowia Psychicznego CSK
MSWiA, pozytywny wynik uzyskało 60%
kandydatów. Powyższe wskaźniki oznaczają, że jedynie około 9% kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Pierwsze testy e-Posterunku
E-Posterunek – to aplikacja, która ma
uprościć procedury związane z opisywaniem i dokumentowaniem czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy. Chodzi tu m.in. o oględziny, przesłuchanie świadków, przyjmowanie
zgłoszenia o przestępstwie.
Program generuje protokoły, zaświadczenia, postanowienia i inne druki, które dotychczas policjanci wypełniali oddzielnie,
wpisując wielokrotnie te same informacje
i dane. Celem, jaki przyświecał pomysłodawcom i twórcom aplikacji e-Posterunek
jest usprawnienie pracy służb dochodzeniowo-śledczych, prowadzących postępowania
przygotowawcze.

W czerwcu 2010 r. Biuro Łączności i Informatyki KGP przeprowadziło szkolenia dla
administratorów technicznych z jednostek
terenowych Policji. W chwili obecnej jednostki Policji samodzielnie prowadzą sesje
szkoleniowe dla użytkowników końcowych
i sukcesywnie wdrażają aplikację do praktyki policyjnej w kraju.
W naszym garnizonie KPP Ciechanów
została wytypowana do testowania aplikacji
e-Posterunek. Testy odbywają się za pomocą
sprzętu dostępowego w skład którego wchodzą zestawy mobilne, umożliwiające pracę
z aplikacją. Docelowo zestaw mobilny będzie składał się ze stacji dostępowej – komputera przenośnego o zwiększonej odporno-

kończy proces rekrutacyjny z wynikiem pozytywnym.
Wynik taki może się wydawać niezadowalający. Pomimo tego, z powodu trudności o których mowa na początku tego opracowania oraz
złożoności i wieloetapowości procesu rekrutacyjnego, jego osiągnięcie wymaga dużego nakładu sił i środków. Już samo wyrażenie przez
kandydata chęci podjęcia służby w Policji powoduje konieczność sprawdzenia spełnienia
przez niego wymogów formalnych zawartych
w ogłoszeniu o doborze. Kolejne etapy procedury opierają się na Centralnym Rejestrze Doboru Kandydatów, systemie wspomagającym
proces doboru do służby w Policji. Poprzedzone muszą być jednak rejestracją kandydata
w tym systemie, co wiąże się z kontrolą danych
przedstawianych przez kandydata w rejestrach,
ewidencjach i kartotekach.
Należy również podkreślić, że dobór kandydatów do służby prowadzony jest w sposób
ciągły, co wymaga stałego zaangażowania
i uwagi osób prowadzących rekrutację. Przykładowo obecnie postępowanie rekrutacyjne
prowadzone jest wobec 900 kandydatów.
W roku 2010 opublikowano także 68 ofert na
wolne stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej, na które odpowiedziało 1168 osób zainteresowanych zatrudnieniem w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w
Radomiu. Natomiast w ramach
doboru wewnętrznego opublikowano 13 ogłoszeń Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczących stanowisk kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych mazowieckiej Policji.
Informację na temat doboru do służby w Policji, naboru do Korpusu Służby Cywilnej oraz ogłoszenia w ramach doboru wewnętrznego
można znaleźć na stronie internetowej KWP zs. Radomiu
– www.kwp.radom.pl oraz na
stronie KGP – www.policja.
pl lub uzyskać pod numerami
telefonów: 7013120, 7013119,
7012253, 7012004, 7012818.
Małgorzata Ziętarska
Wydział Kadr i Szolenia KWP
ści (tablet), drukarki przenośnej i aparatu fotograficznego. Obecnie testy przeprowadzane są na najnowszej wersji oprogramowania
1.8.5.0, która, jak potwierdzają funkcjonariusze testujący e-Posterunek jest dużo lepsza
od pierwotnie wprowadzonej i uwzględnia
aktualizację słowników systemowych.
Na przełomie kwietnia i maja br. służby pionu kryminalnego naszego garnizonu doposażone zostaną w 48 tabletów i 11 przenośnych drukarek. Sprawdzono już, że do nowej aplikacji
nadają się urządzenia mobilne zamontowane
w niektórych policyjnych radiowozach (MTP).
Policjant jadący na miejsce zdarzenia
z laptopem i drukarką – tak wkrótce ma wyglądać praca funkcjonariuszy z wydziałów
kryminalnych i komórek dochodzeniowośledczych, którzy jako pierwsi korzystać będą
z e-Posterunku. Jest to kolejny krok w unowocześnienie i usprawnienie pracy Policji.
Agnieszka Bieniek, Anna Reluchin
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NSZZP

Można na nas liczyć...
Minęło prawie dwa lata od
objęcia przez pana funkcji
Przewodniczącego Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego. Co przez ten
czas udało się zrobić ?
Grzegorz Nems: Takich
rzeczy było przez ten czas bardzo wiele. Zacznijmy od pomocy siedmiu policjantom SPPP
Radom, którzy zostali skazani
przez radomski sąd prawomocnymi wyrokami skazującymi
za rzekome pobicie pseudokibiców drużyny piłkarskiej. Musieli opuścić przez ten wyrok szeregi policji. Naszym zdaniem
wyrok był skandalem i dążymy
do wznowienia procesu. Dzięki
naszemu wsparciu biegli sądowi
przeprowadzili już eksperyment
rzeczoznawczy, a sprawa trafiła
też do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu.
W Ostrowi Mazowieckiej nasza
interwencja skończyła się utrzymaniem w służbie zawieszonych

lenia na licencje ochrony osób
i mienia, czy kierowników imprez
masowych. Dzięki zdobytym w
ten sposób funduszom możemy
między innymi wspierać turnieje siatkówki dla policjantów na
przykład turniej „Białej wstążki”
i dofinansowywać działania statutowe związku.

policjantów. Wynegocjowaliśmy awanse na stopnie sierżantów. Systematycznie organizujemy zbiórki krwi. Postaraliśmy
się też o karnety dla policjantów
w atrakcyjnej cenie do nowego
Aquaparku w Radomiu.
Chociaż zabrzmi to kuriozalnie, ale dzięki Waszym
działaniom policjanci mogli też wychodzić do służby
najedzeni...
G.N.: Tak. Jest to obowiązek
pracodawcy uregulowany rozporządzeniem, ale w roku ubiegłym, ze względu na oszczędności, takich posiłków nie było.
Wynegocjowaliśmy posiłki profilaktyczne dla policjantów pionu prewencji, dzielnicowych
i „drogówki”, którzy pracowali na wolnym powietrzu dłużej
niż cztery godziny. Jak widać
nie żyjemy w oderwaniu od policjantów i pracowników policji
i ich rodzin, tylko z ich problemami. Można na nas liczyć.

Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego
prowadzi także działalność
gospodarczą, z której pieniądze traﬁają do policjantów w różnej postaci.
G.N.: Prowadzimy w budynku KWP bufet, który wyremontowaliśmy oraz bufet w radomskim UM, można u nas zamówić
catering. Dysponujemy salą na
około sto osób, w której mogą
odbywać się imprezy okolicznościowe. Prowadzimy szko-

Jakie macie Państwo plany
na kolejne lata?
G.N.: Nie będziemy poddawać się w walce o dobro policjantów garnizonu mazowieckiego. Chcielibyśmy, aby funkcjonariusze przestali być „zawieszeni”
na grupach, będziemy negocjować podwyżki w dodatkach służbowych dla policjantów. Mam też
nadzieję, dzięki dialogowi poprawić, i tak dobrą, współpracę
z Mazowieckim Komendantem
Wojewódzkim.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Rafał Jeżak

Świadczenia bez zmian Pomagają potrzebującym
Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki zapewnia,
że resort nie prowadzi prac nad zabraniem funkcjonariuszom obecnych świadczeń w tym ograniczenia dotychczasowych 6 miesięcznych odpraw. Nowe rozwiązania
emerytalne nie będą naruszały praw nabytych oraz będzie istniała możliwość wyboru systemu emerytalnego
przez służących aktualnie funkcjonariuszy.
Minister Rapacki w specjalnej videokonferencji, która odbyła się w połowie marca zapewnił, że prawa nabyte przez
policjantów nie zostaną odebrane. Zespoły Rządowo-Związkowe pracują nad zasadami nowych rozwiązań emerytalnych,
które dotyczyłyby nowo przyjętych do służby policjantów bądź
też tych, którzy będą uważali, że
nowy system emerytalny będzie
dla nich korzystniejszy.
Minister Rapacki odniósł się
do pojawiających się spekulacji
dotyczących nowego policyjnego system emerytalnego i przysługujących z tego tytułu uprawnień. Zauważył, że „trwają prace
nad modyfikacją sytemu, tak by
funkcjonariusze wszystkich służb
pracowali dłużej i żeby im się to
opłacało”. Stwierdził, że nie chodzi o przeniesienie policjantów do
powszechnego systemu emerytalnego, ale o modyfikację dotychczasowego systemu. Ten nowy
system „ma dotyczyć wszystkich
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wstępujących do służby po
wejściu w życie ustawy”.
Minister Rapacki podkreślał, aby policjanci nie obawiali się o pogorszenie ich warunków pracy oraz wcześniejszych
odejść na emeryturę: „chciałbym zachęcić wszystkich funkcjonariuszy do tego, aby pracowali dłużej. Lepiej jest otrzymywać 100 proc. uposażenia
niż 75 proc. emerytury. Nie ma
mowy, żeby ktoś zdecydował
się na rozwiązanie niekorzystne dla policjantów”.
Zespół Prasowy
KWP zs. w Radomiu

Pomoc poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego,
ciężkiego zachorowania, ale także przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia poprzez prowadzenia działań – to główne założenia Wojewódzkiej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego PZU w Radomiu.
W dniu 8 grudnia 2010 Mazowiecki Komendant Wojewódzki
wydał decyzję 230/2010 w sprawie
powołania Wojewódzkiej Komisji
ds. Funduszu Prewencyjnego PZU
w Radomiu. Celem działania Funduszu Prewencyjnego jest udzielania pomocy finansowej policjantom, pracownikom policji i pracownikom gospodarstw pomocniczych objętych ubezpieczeniem
„Policja 2008” oraz członkom ich
rodzin poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego, ciężkiego
zachorowania, trwałej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku, a także przeciwdziałanie
zagrożeniom dla zdrowia i życia
poprzez prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktyki zdrowotnej. Komisja dysponuje funduszami pochodzącymi z odpisu
ze składek policjantów i pracowników policji z Mazowsza.
Warunkiem skorzystania z funduszu jest sporządzenie wniosku
do Wojewódzkiej Komisji oraz doręczenie niezbędnej dokumentacji
w postaci oryginałów faktur, rachunków, zaświadczenia lekarskie-

go o leczeniu i innej dokumentacji medycznej. Komisja może przyznać refundację kosztów poniesionych na leczenie do jej całej wysokości. Zgodnie z regulaminem z pomocy można skorzystać raz w roku
kalendarzowym. W szczególnych
przypadkach Komisja może przyznać kolejną refundację kosztów.
Najcięższe przypadki kierowane są
do Komisji Centralnej KGP.
Wojewódzka Komisja ds. Funduszu Prewencyjnego PZU w Radomiu składa się z 6 osób wyznaczonych z ramienia NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego, NSZZ Pracowników Policji
oraz Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosków
do Komisji można znaleźć na stronach interesowanych www.nszzp.
radom.pl oraz www.kwp.radom.
pl. Wszelkiej pomocy udziela także
asp. sztab. mgr Rafał Kruk – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji
ds. Funduszu Prewencyjnego PZU
w Radomiu pod nr Tel. 701 21 16
lub kom. 0 601 229 603.
Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

LOGISTYKA

Hondy dla mazowieckiej Policji
Szesnaście nowoczesnych motocykli honda wyjechało na mazowieckie
drogi. Jednoślady mają silniki o pojemności 1000 cm3 i mocy 98 koni mechanicznych. Do setki rozpędzają się
w cztery sekundy, a ich maksymalna
prędkość to prawie 230 kilometrów
na godzinę.
W marcu Komenda Wojewódzka Policji
z zs. w Radomiu odebrała z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 16 motocykli
honda CBF 1000A o mocy 98 koni i prędkości maksymalnej prawie 230 km/h. Rozpędzenie motocykla do „setki” zajmuje niecałe
4 sekundy. Motocykle te zostały przekazane
do pełnienia służby policjantom w KMP Radom, KMP Płock, KPP Sierpc, KPP Sochaczew, KPP Grójec, KPP Garwolin, KPP Gostynin i KPP Mława.
Nowe motocykle będą używane tam, gdzie
panuje duży ruch oraz tam, gdzie radiowóz
nie jest w stanie szybko dojechać. Motocykle
powinny znacznie poprawić bezpieczeństwo
w ruchu drogowym. Dzięki nowoczesnym pojazdom patrole będą mogą również sprawnie
nadzorować ruch drogowy.
Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Nadzorują drogi kamerami
Policjanci z radomskiej „drogówki” do
nadzoru dróg na terenie miasta i powiatu będą wykorzystywać tzw. ruchome stanowisko dowodzenia, które
jest na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.
O ubiegłego roku Komenda Wojewódzka
Policji zs. w Radomiu dysponuje ruchomym
stanowiskiem dowodzenia. Dotychczas specjalistyczny pojazd na bazie forda transita
wykorzystywany był m.in. w czasie zabezpieczeń imprez sportowych przez funkcjonariuszy z radomskiego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji. Sprawdził się także
w czasie powodzi na terenie Lipska i Zwolenia. Na wyposażeniu samochodu znajdują się

komputery, system łączności bezprzewodowej oraz kamery, zarówno stacjonarne – na
specjalnych wysuwanym maszcie, jak i przenośne, które można zamontować z znacznej
odległości od radiowozu.
To właśnie te kamery będą wykorzystywane przez policjantów z radomskiej „drogówki”
do nadzoru dróg na terenie miasta i powiatu.
Pierwsza próba auta odbyła się przy wiadukcie
na ul. Słowackiego w Radomiu, gdzie już kilka
razy dochodziło do groźnych wypadków.
W pobliżu przejścia dla pieszych zamontowano kamerę, dzięki której policjanci na
monitorach w stanowisku dowodzenia mogli obserwować zarówno pojazdy, jak i pieszych. Kierowcy łamiący przepisy ruchu dro-

gowego byli nagrywani, a po drugiej stronie
wiaduktu zatrzymywani przez kolejny patrol
i od razu karani mandatami. Kierowcy, którzy nie wierzyli, iż przekroczyli przepisy,
mogli od razu zapoznać się z nagraniem.
Ruchome stanowisko dowodzenia będzie
systematycznie wykorzystywane do nadzoru nad najbardziej niebezpiecznymi skrzyżowaniami i drogami w Radomiu i powiecie
radomskim.
Zespół Prasowy
KWP zs. w Radomiu
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 31 65.
Redaguje zespół: Aleksandra Banaszczyk-Dąbrowska,
Magdalena Siczek-Zalewska, Rzecznik Prasowy KWP
Tadeusz Kaczmarek, January Majewski, Rafał Jeżak,
Rafał Sułecki. Współpraca: Janusz Mazurek.
Łamanie: Mariusz Zając
Druk: Virgo Poligraﬁa – tel. (048) 363 38 44
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Policyjne manewry
na stadionie Wisły...
Płoccy i radomscy policjanci trenowali na stadionie płockiej Wisły. Funkcjonariusze zatrzymywali osoby agresywne i zakłócające porządek oraz
przebieg imprezy. Użyto środków
przymusu bezpośredniego.

Punktualnie o godzinie 10 część sektorów wypełniła się publicznością. Podczas
imprezy grupa widzów nie podporządkowała się poleceniom ochrony, była agresywna
i chciała zakłócić zawody. Organizator złożył wniosek o interwencję policji. Do akcji

...i na stadionie Radomiaka
Ponad 150 policjantów, 20 przewodników z psami i kilkunastu funkcjonariuszy sekcji antyterrorystycznej
ćwiczyło na radomskim stadionie.
W ćwiczeniach wykorzystano również armatkę wodną, która w takich
działaniach zazwyczaj chłodzi zapał
pseudokibiców.
Organizatorem ćwiczeń jest Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej zs. w Radomiu.
Manewry prowadzone są co roku, zarówno
w Radomiu jak i Płocku. Policjanci ćwiczyli
warianty przywrócenia ładu i porządku, przemieszczanie się pododdziału, techniki zwalczania burd, jak również zapoznali się z in-

frastrukturą stadionu. Aby uwiarygodnić ćwiczenia w rolę agresywnych kibiców wcieliła
się część policjantów, która rzucała w stronę
mundurowych butelkami z wodą, wdrapywali
się na barierki ochronne, prowokowali okrzykami. Zadaniem policjantów było wypchnięcie kibiców poza stadion i zatrzymanie najbardziej agresywnych chuliganów.
W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 150
policjantów, 20 przewodników z psami i kilkunastu funkcjonariuszy sekcji antyterrorystycznej. Funkcjonariuszy wspierała również
armatkę wodną, która w takich działaniach
zazwyczaj chłodzi zapał pseudokibiców.
Zespół Prasowy KWP Radom

ruszyło ponad 200 policjantów, którzy na
co dzień zabezpieczają mecze i imprezy masowe. W działaniach wykorzystano między
innymi pluton wyposażony w broń gładkolufową.
Policjanci co roku trenują technikę i taktykę działań na stadionie wobec agresywnego tłumu. Manewry planowane są zawsze
wczesną wiosną, wtedy rusza piłkarska liga
i to właśnie podczas meczów najczęściej policjanci zmuszeni są do zaprowadzenia porządku.
sierż. szt. Piotr Jeleniewicz
KMP Płock

