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Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji
Miesięcznik Mazowiec−
kiego Garnizonu Policji
Policja dźwiga całą od−
powiedzialność za bez−
pieczeństwo.
Rozmowa z Drugim Za−
stępcą ds. Prewencji
KWP z/s w Radomiu mł.
insp. Witoldem Olszew−
skim

Zbliża się szczególny czas w roku. Już za kilka dni
zasiądziemy w rodzinnym gronie przy wigilijnym stole by
rozpocząć Święta Bożego Narodzenia. Z tej szczególnej
okazji życzę wszystkim moim policjantkom, policjantom
i ich rodzinom by te święta upłynęły w atmosferze ciepła
i radości. Szczególne życzenia pragnę jednak złożyć tym
policjantkom i policjantom, którzy w te dni będą pełnić
służbę. Życzę Wam by była to służba spokojna i byście
mogli z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku szczę−
śliwie wrócić do swoich najbliższych. Życzenia zdrowych
i pogodnych Świąt składam również wszystkim pozosta−
łym pracownikom mazowieckiej Komendy. Kolejną oka−
zją do złożenia życzeń jest Nowy Rok. Życzę Wam i sobie
by był on nie tylko przełomem wieku, ale by stał się rów−
nież przełomowy dla Nas. By udało się zrealizować wszyst−
kie plany i zamierzenia i by okazał się lepszy od mijające−
go 2000 roku.
Tego wszystkiego życzę moim policjantkom i policjantom oraz pozostałym
pracownikom Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
nadinsp. Zdzis³aw Marcinkowski
Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu

KPP Grodzisk Mazo−
wiecki
Przy światecznym stole...
Życzenia świąteczne –
sprawdź może są i dla
Ciebie!
NAJLEPSZA LEKTU−
RA NA ŚWIĘTA!!!!

KOLEJNY NUMER TWOJEGO ULUBIONEGO PISMA!!!
Pismo rozprowadzane jest bezpłatnie. Nakład 1300 egzemplarzy.

Pismo zostało wydrukowane
dzięki pomocy Zarządu
Wojewódzkiego NSZZP
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AKTUALNOŚCI
Ostrołęka dn. 5.12.2000 r. godz. 0:05 – Podczas po−
ścigu policjanci z Ostrołęki zatrzymali 17 letniego Ma−
riusza W. i Pawła R. lat 19 , którzy włamali się do zapar−
kowanego Fiata 126 p przy ul. Witosa. Włamywacze skra−
dli z niego głośniki, pokrowce i koło zapasowe. Policjan−
ci odnaleźli pojazd którym poruszali się złodzieje. We wnę−
trzu samochodu znalezione zostały inne przedmioty, w któ−
rych posiadanie złodzieje weszli dokonując innych prze−
stępstw. Sprawcy trafili do aresztu.
Walemtów pow. Pruszków dn. 1.12.2000 r. godz.
7:30 – Kierowca TIR− ra wiozącego narzędzia elektrycz−
ne i magnetowidy zgłosił, że został napadnięty przez prze−
stępców przebranych za funkcjonariuszy państwowych.
Przestępcy skradli samochód z towarem i przywiązali
kierowcę do drzewa w lesie. Okazało się, że kierowca
współpracował z bandytami, przekazał towar z samocho−
dem w jednym z północnych województw, a sam zgłosił
napad na Mazowszu. Wspólnik przestępców został osa−
dzony w areszcie policyjnym za złożenie fałszywego za−
wiadomienia o przestępstwie i zeznanie nieprawdy. Po−
licjanci wszczęli dochodzenie, które wykazuje związki
przestępcze kierowcy Scani ze złodziejami. Skradziony
pojazd został odnaleziony. Aktualnie trwają działania
zmierzające do zatrzymania pozostałych przestępców
i odzyskania skradzionego mienia.
Łomianki pow. Warszawa Zachodnia dn.
30.11.2000 r. – Funkcjonariusze z Łomianek przeszukali
przy Długiej w Łomiankach zabudowania gospodarcze
u Mieczysława C. lat 42 . Na terenie posesji policjanci
znaleźli i zabezpieczyli samochód ciężarowy marki Mer−
cedes, który został skradziony 27 listopada ze Starych
Babic. W pojeździe ujawnione zostały znaczne ilości środ−
ków farmaceutycznych. Właściciel posesji trafił do aresztu
policyjnego. Postępowanie prowadzą policjanci z KPP W−
wa Zachodnia.
Nowe Miasto pow. Płońsk dn. 28.11.2000 r.− Poli−
cjanci z wydziału Przestępczości Gospodarczej KWP z/s
w Radomiu i KPP w Płońsku przy współpracy z przed−
stawicielami ZAiKS−u przeprowadzili akcję na terenie No−
wego Miasta, w trakcie której funkcjonariusze znaleźli i za−
bezpieczyli ok. 330 tys. sztuk nośników CD−ROM bez
opłaconych tantiem z tytułu praw autorskich. Przedmioty
te zostały odnalezione w pomieszczeniach firmy przy ul.
Ciechanowskiego. Przestępstwo to narusza przepisy za−
mieszczone w ustawie o prawie autorskim i prawach po−
krewnych z dnia 4 lutego 1994r. Wstępne ustalenie po−
zwalają określić straty na kwotę ok. 400.000 zł. Stroną
poszkodowaną w tej sprawie jest ZAiKS.
Piaseczno dn. 29.11.2000 r. – Funkcjonariusze z KPP
w Piasecznie wraz z policjantami KGP, przy udziale
przedstawicieli ZAiKS, przeszukali pomieszczenia jednej
z firm na terenie Piaseczna. Zabezpieczone zostały płyty
CD i kasety magnetofonowe w znacznej ilości tj: ok. 1,5

mln. sztuk. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w tym
przypadku zostały naruszone przepisy dot. praw autorskich
i praw pokrewnych. Z uwagi na dużą ilość
zabezpieczonych nośników szacunkowa wartość strat na
szkodę ZAiKS−u może wynieść ok. 2 mln złotych.
Garbatka Letnisko pow. Kozienice dn. 27.XI.2000
r. godz. 14:30 – Policjanci z Kozienic zatrzymali w po−
ścigu trzech młodych mężczyzn, którzy zatrzymali Polo−
neza przy ul. Kozienickiej i siłą wyciągnęli kierującego
ze środka. Zażądali od właściciela, aby wydał im pojazd.
Zaalarmowani policjanci natychmiast zjawili się na miej−
scu rozboju. Sprawcy niedaleko uciekli ponieważ byli pi−
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jani. Do izby wytrzeźwień trafił Norbert M. lat 23, 26 letni
Robert S., Piotr W. lat 24.
Wołomin dn. 25.11.2000 r.− Policjanci z KPP w Wo−
łominie zatrzymali 36 letniego Roberta Ł., Huberta R. lat
21 i Sebastiana R. lat 22. Mężczyźni ci zostali ujęci w trak−
cie demontażu Fiata 126p poszukiwanego przez Policję
z W−wy. W trakcie przeszukania pomieszczeń znalezio−
ne zostały części od Poloneza Caro skradzionego w m.
Wysokie Mazowieckie oraz samochód osobowy Citroen
Xara poszukiwany przez policjantów z Targówka w War−
szawie. Zabezpieczone zostały inne części których pocho−
dzenie zostanie ustalone w dalszym dochodzeniu. Poli−
cjanci zabezpieczyli również trzy Polonezy, których wła−
ścicielami są zatrzymani przestępcy. Wg naszych specja−
listów posiadają zmienione oznaczenia. Przestępcy trafili
do aresztu policyjnego. Ich przestępcza działalności za−
kończy się oskarżeniem i skazaniem za kradzież i tzw.
paserkę.
Przysucha, 26.11.2000, godz. 3:30 − W miejscowo−
ści Politowo, pow. Przysucha, ujawniono zwłoki kobiety
(Helena S. ur 1913 rok). Kobieta ta została zamordowana
w bestialski sposób, sprawca używał noży, sekatora i ko−
łka drewnianego, który w bił w ciało staruszki, po czym
oblał zwłoki denaturatem i podpalił. Natychmiast podję−
te czynności wykrywcze pozwoliły ustalić sprawcę. W wy−
niku działań pościgowych zatrzymano 27 letniego Henry−
ka L, zam. w Skarżysku Kamiennej. Był on pod wpły−
wem alkoholu i prawdopodobnie środków odurzających.
Warka, pow. Grójec, 26.11.2k, godz. 4:30 − Do miesz−
kania przy ul. Turystycznej wtargnęło pięciu niezamasko−
wanych sprawców, którzy pobili śpiących tam dwóch męż−
czyzn, w tym będącego przejazdem Niemca. Obywatel Nie−
miec miał przy sobie dużą kwotę pieniędzy w walutach
obcych i złote precjoza. Sprawcy dotkliwie pobili swoje
ofiary i skradli Niemcowi pieniądze i przedmioty o łącz−
nej wartości ponad 10.000 zł. Podjęte natychmiast czyn−
ności pozwoliły policjantom z Grójca zatrzymać trzech
sprawców (wszyscy zamieszkali w Warce), dwaj pozostali
są poszukiwani.
Grójec, 25.11.2000, godz. 13.00 − Policjanci z KPP
w Grójcu zatrzymali ukrywającą się na terenie Grójca Ur−
szulę E. (ur. 1955r), sprawczynię zabójstwa na ur. w 1962
roku Dariuszu Z. Zaniepokojeni sąsiedzi powiadomili po−
licję, że w mieszkaniu przy ul. Mszczonowskiej mogło
dojść do trag2edii. Przybyli na miejsce policjanci i stra−
żacy wyłamali drzwi i ujawnili zwłoki 38 letniego Da−
riusza Z., zam. w Jeleniej Górze. Podjęto poszukiwania
właścicielki mieszkania i odnaleziono ją o godz. 16:30 na
jednej z posesji w Grójcu. Była pod wpływem alkoholu
i jak powiedziała została pobita przez Dariusza Z., po
czym wykorzystując jego stan upojenia alkoholowego do−
konała zabójstwa przy pomocy sznura do bielizny.
Wołomin, 25.11.2000, godz. 23:15 − U zbiegu ulic
Długiej i Reja miała miejsce bójka. Jak ustalono grupa
siedmiu mężczyzn napadła na dwóch mieszkańców Wo−
łomina. W wyniku bójki jeden z napadniętych poniósł
śmierć na miejscu od ran zadanych nożem. Był to Kazi−
mierz C., ur w 1959 r. Drugi z mężczyzn z obrażeniami
został przewieziony do szpitala. Podjęte przez policjantów
z Wołomina natychmiastowe czynności doprowadziły do
ujęcia wszystkich siedmiu sprawców napadu, dwaj napast−
nicy mieli jeszcze ślady krwi na rękach i na ubraniu. Spraw−
cami są mężczyźni mieszkający w Wołominie, w wieku
18 do 33 lat. Wszyscy zostali osadzeni w policyjnym
areszcie.
Kamionka gm. Wiskitki pow. Żyrardów,
15.11.2000r. godz. 23:30 – Trzej zamaskowani sprawcy
po przedostaniu się na prywatną posesję, wyjęli niezabez−
pieczone okno i przez pomieszczenia piwniczne dostali się
do części mieszkalnej budynku. Obudzone hałasem ma−
łżeństwo – właściciele domu, gdy wstali by sprawdzić, co
się dzieje, zostali zaatakowani przez bandytów w wyniku
czego wywiązała się szamotanina. Przestępcy użyli łomów
oraz ostrej broni. Mimo to małżeństwu udało się uciec
i wezwać pomoc. W tym czasie jednak sprawcy zdołali
jeszcze ukraść znaczną kwotę pieniędzy. Ze wstępnych usta−
leń wynika, iż przestępcy doznali ogólnych obrażeń ciała.

Dalsze postępowanie prowadzi KPP Żyrardów.
Legionowo dn13.11.2000 r. godz. 15:45 – Policjanci
w pościgu zatrzymali Radosława L. lat 20, Adama N. lat
21, Fryderyka K. lat 21 oraz Huberta K. lat 23, którzy na
stacji benzynowej przy ul. Warszawskiej w Legionowie
podłożyli petardę w samochodzie m−ki Syrena. W wyni−
ku detonacji pojazd został częściowo uszkodzony. Straty
wynoszą ok. 600 złotych. Postępowanie prowadzą funk−
cjonariusze z Legionowa.
Wyszków dn. 13.11.2000 r. godz. 4:44 – Policjanci
z KPP Wyszków zatrzymali do kontroli drogowej Fiata
126 p, w którego bagażniku ujawniono różne elektrona−
rzędzia. Podczas sprawdzeń funkcjonariusze ustalili, że
przedmioty pochodzą z kradzieży w miejscowości Ka−
mieńczyk. Ich wartość oszacowano na kwotę 1500 zło−
tych. Zatrzymano kierowcę i pasażera, którymi okazali
się bracia Paweł i Piotr K. z Somianek . Pojazd złodziei
został poddany dokładnym oględzinom. Funkcjonariusze
ujawnili niezgodność numerów nadwozia. Postępowanie
w sprawie prowadzą policjanci z KPP w Wyszkowie.
Nowy Dwór Mazowiecki, 10.11.2000r. godz. 21:50
− Do pubu „Tartak” mieszczącego się w bloku mieszkal−
nym przy ul. Legionów wtargnęło dwóch zamaskowanych
mężczyzn uzbrojonych w broń automatyczną. Mężczyź−
ni ci otworzyli ogień do dwóch mężczyzn stojących przy
jednym z fliperów po czym zbiegli. Podczas prowadzo−
nych przez policję oględzin na miejscu zdarzenia stwier−
dzono, że zabici mają po kilkanaście ran postrzałowych
na całym ciele. Ustalono personalia zabitych są to: K.B.
i P.G. Stwierdzono również, że obaj zabici byli uzbrojeni
w nielegalnie posiadaną broń krótką. Obaj zabici mieli
wcześniej już do czynienia z wymiarem sprawiedliwości
tzn. byli karani za przestępstwa kryminalne. Śledztwo
w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym
Dworze Mazowieckim.
Szydłowiec dn. 8.11.2000 r. godz. 7:10 – Do KPP
w Szydłowcu zgłosił się Andrzej T. lat 58 i złożył zawia−
domienie o kradzieży jego auta m−ki Dodge. Funkcjonariu−
sze podczas zbierania materiałów w sprawie nie uzyskali
dostatecznych dowodów. Wg policjantów kradzież tego po−
jazdu budziła zastrzeżenie. W trakcie dalszych rozpytań
i przesłuchań funkcjonariusze doszli do wniosku, że Andrzej
T. chce wyłudzić 80 tys. złotych od ubezpieczyciela pojaz−
du. Faktycznie samochód został wyprowadzony do państw
WNP, lecz w sposób nie związany z przestępstwem kra−
dzieży. Wobec takiego przebiegu dochodzenia do aresztu
policyjnego trafił właściciel samochodu, który jednocześnie
okazał się oszustem. Sprawca będzie odpowiadał za skła−
danie fałszywych zeznań, po drugie wprowadzenie w błąd
organów ścigania zawiadamiając ich o nie popełnionym
przestępstwie i po trzecie będzie odpowiadał za próbę wy−
łudzenia odszkodowania. Ten ostatni przypadek zagrożony
jest sankcją do 5 lat pozbawienia wolności.
(tk) (ir)

Podziękowania
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Myśliszewicach składa na ręce Pana Generała ser−
deczne podziękowania za wspaniałą współpracę
z Komisariatem Policji w Jedlni−Letnisko, a w szcze−
gólności z Komendantem Komisariatu – asp. Wie−
sławem Rutą oraz sierż. szt. Robertem Wasiakiem
i sierż. sztab. Bogusławem Tarłowskim. W ostat−
nich latach problemy rodzin patologicznych, nar−
komanii, kradzieży nasiliły się. Nie ominęło to, nie−
stety, naszej szkoły. Jednakże, jako dyrektor szkoły
zawsze mogę liczyć na fachową pomoc, życzliwość
i umiejętne rozstrzyganie wielu spraw przez w/w
Pana pracowników. Współpraca daje efekty, bo na−
tychmiastowe działania powodują, że nie ma spraw
niewyjaśnionych i nierozwiązanych. Życzę Panu
Generałowi, aby tacy pracownicy jak Panowie byli
we wszystkich podległych Panu placówkach.
Dyrektor szkoły Urszula Czechowicz
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Policja dźwiga całą odpowie−
dzialność za bezpieczeństwo
Rozmowa z Drugim Zastępcą ds.
Prewencji KWP z/s w Radomiu mł.
insp. Witoldem Olszewskim.
Od zachowania i postępowania policjantów
mundurowych zależy wizerunek całej formacji.
Policja jest taka, jakie mamy społeczeństwo,
nie sprowadzamy przecież policjantów z zagrani−
cy. Policjantów mundurowych widać, toteż nigdy
nie mówi się, że to przysłowiowy Kowalski coś
złego zrobił, tylko cień pada na całą instytucję. Z
pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że znaczą−
ca większość policjantów, 95% i więcej, to znako−
mici, pracowici i uczciwi ludzie, a tylko ułamek
procenta to ci, którzy nie powinni z nami praco−
wać. Bywają również kiepscy lekarze, stolarze,
księża czy kolejarze, ale przecież większość przed−
stawicieli tych zawodów dobrze pracuje i darzymy
ich szacunkiem.
Zmieniono zasady nakładania mandatów, po−
licjant przestaje być poborcą. Inne pomysły idą
jeszcze dalej: sugeruje się, aby policjant w ogóle
na służbie nie mógł mieć przy sobie większych
kwot.
Według moich ocen środowisko policyjne jest
jednym z najmniej skorumpowanych środowisk
zawodowych w Polsce i akurat jest dyskusyjne,
czy walkę z korupcją w Polsce należy zaczynać
właśnie od Policji. My już mamy silne struktury
kontrolne i zwalczające patologie w Policji, w od−
różnieniu od innych, bardziej zabagnionych in−
stytucji. O naszych nielicznych wpadkach mówi−
my otwarcie i głośno, gdy tymczasem prawdziwa
korupcja kwitnie gdzie indziej.
Pracuję od dawna w Policji, w tym wiele lat
bezpośrednio na ulicy, i dlatego mam pełny ogląd
sytuacji. Jeszcze za wcześnie na ocenę obecnych
rozwiązań, ale nieprzyjmowanie pieniędzy za man−
daty od Polaków na pewno skomplikuje ściągal−
ność należnych kwot. Wydolność służb skarbo−
wych jest niewielka i są tacy, którym opłaca się
brać mandaty kredytowe, gdy nie mają ochoty ich
płacić. Zastanówmy się również, czy nowe zasady
mandatowe przeszkodzą tym „nie do końca uczci−
wym”. No cóż, w zamian za odstąpienie od wypi−
sania mandatu taki osobnik też może wyciągnąć
rękę, tym bardziej, że najczęściej inicjatywa w tej
kwestii leży jednak po stronie karanego.
Ale odejdźmy od mandatów i karania. Pamię−
tajmy, że praca drogówki jest jedną z najcięższych
służb w policji. Deszcz, śnieg, wiatr, upał i spali−
ny, a jednocześnie ciągły kontakt z różnego rodza−
ju indywiduami na drodze, obsługa wypadków,
stres i przeciągające się służby. To trzeba doce−
niać.
Ocenia się, że w Polsce powstało grubo ponad
1000 różnych programów prewencyjnych, przy

czym większość z nich umierała bardzo szybko, a
poza tym niewiele one zmieniły myślenie społecz−
ne.
Dość długo pracuję i jak pamiętam nigdy szcze−
gólnie nie kochano niebieskiego munduru. Taka
jest polska rzeczywistość. Nie spodziewajmy się,
że społeczeństwo nagle nas pokocha, wystarczy,
że będziemy szanowani za poświęcenie i profe−
sjonalizm. Programy prewencyjne ukazują pewien
paradoks: policja dźwiga całą odpowiedzialność
za bezpieczeństwo, a tymczasem większość z pro−
gramów prewencyjnych przez nas realizowanych
powinna być inicjowana przez inne instytucje i śro−
dowiska, np. samorządowe, kościelne, szkolne itp.
Naszą część programu bezpieczeństwa realizuje−
my całkiem przyzwoicie, nasz trybik w wielkim
mechaniźmie kręci się prawidłowo, niestety trafia
na pustą przestrzeń wokół, bo nikt nie chce po−
móc. Próbujemy wciągać inne instytucje, aktywi−
zujemy ludzi, ale oczywiście samymi programami
niewiele dokonamy.
Oprócz lekarza i księdza najbliższy kontakt z
obywatelem powinien mieć dzielnicowy.
Dzielnicowi to około 10 procent policji. To po−
licjanci pierwszego kontaktu i mają wiele do zro−
bienia i do dokonania. Jeśli codziennie byliby w
terenie i rozmawialiby z ludźmi to ich wiedza pro−
centowałaby we wszystkich zakresach aktywno−
ści policji. Ale tak nie jest. Nie jest to wina przeło−
żonych w terenie, ani bezpośrednio dzielnicowych.
Już przez tyle lat nie jesteśmy w stanie zmusić
dzielnicowych do tej właściwej pracy, ale nasze
polskie realia są takie, że na barki dzielnicowych
nakłada się coraz więcej obowiązków. Gdy komen−
dantowi komisariatu „dobierają się do skóry”, bo
konwoje nie wykonane, a to potrzebne dodatko−
we patrole, a to dochodzenia niepokończone, to
sięga on po dzielnicowych. Gdy nie ma już kim
pracować traktuje się dzielnicowych jak strażaków
gaszących lokalne zagrożenia. To nie wynika ze
złej woli komendantów. Gdy będzie więcej etatów
i gdy zostanie wprowadzony system zapiskowy,
gdy konwoje zostaną przekazane tam gdzie być
powinny, tzn. służbie więziennej, to i dzielnicowi
odetchną, a ich praca będzie oceniana inaczej i
przez przełożonych, i przez społeczeństwo. Tym−
czasem zadań coraz więcej, a policjantów coraz
mniej.
Czy nie brakuje na Mazowszu przynajmniej
kilku Oddziałów Prewencji?
Robimy pewne symulacje i są szanse na uzu−
pełnienie dwóch obecnych Oddziałów Prewencji.
Ogrom największego w Polsce województwa oraz
nowe zagrożenia wymuszają wręcz wzmocnienie
oddziałów w Płocku i w Radomiu. Obecnie udzie−
lana jest nam pomoc przez oddziały warszawskie,
ale to kosztuje i to niemało.

Czasy mamy takie, że aby zatrzymać prze−
stępców trzeba wchodzić razem z drzwiami, i mu−
szą to robić wyspecjalizowane siły, tak jak np.
SWAT w USA.
W swojej karierze zawodowej pamiętam czasy,
że brałem notatnik, pałkę, pistolet i zatrzymywa−
łem najgroźniejszych bandziorów. Obecnie wszyst−
kim rządzi pieniądz, przestępcy są coraz lepiej wy−
posażeni i wyćwiczeni. Taki przeciwnik jest groź−
ny, toteż i nasze grupy uderzeniowe muszą być
doskonale przygotowane. Tworzymy zalążek przy−
szłego pododdziału AT mając obecnie kilkanaście
etatów w KWP. Dobieramy młodych i dynamicz−
nych ludzi, chociaż brakuje nam jeszcze kilku spe−
cjalności. Są młodzi, ale już potrafili parę razy
pokazać, że trzeba się z nimi liczyć, chociażby
podczas doprowadzania do porządku podsądnych
w sądzie w Siedlcach, gdzie nasi „czarni” przemó−
wili przestępcom do rozumu językiem przez nich
rozumianym i respektowanym. Samodzielny pod−
oddział odciąży warszawski AT. Współpraca układa
nam się naprawdę bardzo dobrze, ale wiem że cza−
sem nasi warszawscy koledzy po prostu się nie
wyrabiają i kosztem swojej roboty pomagają nam,
jadąc np. do obecnie najbardziej dolegliwych alar−
mów bombowych.
Większe operacje policyjne koordynuje Wo−
jewódzki Sztab Policji. Czy działania sztabowe
to tylko ćwiczenia i czekanie na sytuacje nad−
zwyczajne?
Sztab w wojsku czeka na wojnę, u nas wojna
toczy się każdego dnia. Nasz Sztab jest jednym z
najbardziej obciążonych w Polsce, ponieważ Ma−
zowsze okala Warszawę. Każde przemieszczanie
do i z Warszawy, prawie wszystkie warszawskie
konwoje, pilotaże i nadzory dotyczą również nas.
Niecałe dwa lata temu, podczas blokad rolniczych
sam musiałem siedzieć całymi nocami nad kolej−
nymi planami i poleceniami. Sztab się wówczas
organizował. Obecnie mam takich ludzi w Sztabie,
że zazwyczaj tylko wiem o danych działaniach,
natomiast całą resztę robią oni, fachowo, szybko i
profesjonalnie. Najcięższy chrzest przeszli pod−
czas pobytu Papieża na naszym terenie. Nasze za−
bezpieczenie było jednym z najlepszych, a cała
dokumentacja poszła do szkoły w Szczytnie jako
wzór do nauki i naśladowania.
rozmawiał: kom. Tadeusz Kaczmarek
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KOMENDY POWIATOWE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W GRODZISKU
MAZOWIECKIM
Powiat Grodziski położony jest ok. 30 km na południowy
zachód od Warszawy i liczy 71 tys. mieszkańców. Sześć gmin
wchodzących w jego skład − Grodzisk Mazowiecki, Baranów,
Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna i Żabia Wola, to obszar
bardzo różnorodny − od rezerwatów przyrody, przez uprzemy−
słowione centrum, aż do pól uprawnych. W województwie
mazowieckim, powiat grodziski lokuje się na 5 miejscu pod wzglę−
dem dochodów i wydatków po przeliczeniu na jednego miesz−
kańca, a na 16 miejscu wśród powiatów ziemskich w Polsce

o największym potencjale rozwojowym. Tworzy to niezwykle
bogate możliwości dla osób, które chciałyby na stałe osiedlić się,
bądź zainwestować w powiecie grodziskim. Głównym miastem,
a zarazem siedzibą powiatu jest dynamicznie rozwijający się 24
tysięczny Grodzisk Mazowicki. W przeszłości − podwarszaw−
skie uzdrowisko, od kilku lat atrakcyjny teren dla inwestorów,
których wciąż przybywa. Swoje fabryki maja tu m.in.: Grodzi−
skie Zakłady Farmaceutyczne polfa, fabryka Tarcz Ściernych
“Słoń”, Danfos, PepsiCo, Raben Logistic, Fimenich, Trouw
Nutrition i Amerplast. Powiat Grodziski jest doskonałym miej−
scem relaksu dla zmęczonych wielkomiejskim gwarem warsza−

KPP WĘGRÓW
ROZBUDOWA W ŁOCHOWIE
Przystępując do napisania tego artykułu miałem na
uwadze, że dla większości czytelników „Policyjnego Gło−
su Mazowsza” nazwa Łochów może być mało znana. Gmi−
na Łochów położona jest u zbiegu dwóch rzek: Bugu i
Liwca. W pobliżu takich miast jak: Wyszków, Tłuszcz,
Węgrów. Część gminy znajduje się w granicach utworzone−
go w 1998r. „Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego”.
Walory krajobrazowe, przyroda nieskażona przemysłem po−
woduje, że od wielu lat ściągają tutaj turyści i miłośnicy
dziewiczej natury. Wielu z nich przebywa tu przez cały rok.
Na terenie kompleksów leśnych gminy (szczególnie nad
rzekami Bug i Liwiec) znajduje się około 5000 domków
letniskowych. Także w okresie letnim tereny te tętnią ży−
ciem. Niestety oprócz miłośników przyrody i wypoczynku
na łonie natury, przenika na nasz teren element przestępczy.
Kradzieże z włamaniem do domków letniskowych są czę−
stym zjawiskiem. Oczywiście miejscowi amatorzy cudze−
go mienia również nie próżnują. Położenie domków po−
woduje, że ochrona jest bardzo utrudniona. Jednak w ubie−
głym i bieżącym roku funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Łochowie odnieśli w tym względzie duży sukces. Udało
się schwytać osobników dokonujących włamań. Kilka−
dziesiąt spraw tego typu trafiło już do sądu z aktami oskar−
żenia. Komisariat Policji w Łochowie jest w tej chwili
jedynym w powiecie Węgrowskim, czynnym przez całą
dobę. Co za tym idzie liczba policjantów i prowadzonych
spraw jest znacznie większa niż w innych jednostkach.
Dlatego też miejscowe władze cywilne szybko dostrzegły
problem warunków pracy i obsługi interesantów. Pomysł
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wiaków. Stare dworki, wille, zabytkowe pałace, miejsca histo−
ryczne, galerie sztuki, piesze szlaki biegnące przez rezerwaty
przyrody, wypoczynek nad wodą, w siodle, możliwość wędko−
wania lub grzybobrania w puszczy, gra w tenisa, korzystanie
z najnowszych obiektów sportowych − to propozycje na miłe
spędzenie czasu w rodzinnym gronie. Ważnym momentem w ży−
ciu miasta było doprowadzenie w 1846r. Kolei Warszawsko −
Wiedeńskiej. Dowodem dawnej świetności jest zabytkowy,
odrestaurowany budynek dworca kolejowego i willa Foksal,
przypominająca kształtem lokomotywę. Liczne dworki i pałacy−
ki, w tym drewniany dworek litewski w Janinowie i właśnie re−
montowany dworek Skarbka z bezcennymi freskami Pierscha,
są zachętą do zwiedzania. Piewcą mazowieckiego krajobrazu
z okolic Grodziska był Józef Chełmoński, którego dworek znaj−
duje się w pobliskiej Kuklówce.
POWIAT W INTERNECIE
Powiat Grodziski od ponad roku ma swoje strony interne−
towe. Jak informuje serwis Wirtualnej Polski (www.wp.pl), jest
to jeden z pierwszych oficjalnych, pełnych i na bieżąco aktuali−
zowanych serwisów powiatowych w Polsce. Zawiera pewne
nowum − bazę danych powiatowego Urzędu Pracy. Jeśli firma
(zakład pracy) poszukuje pracowników, może swoją ofertę
dołączyć do Bazy poprzez wypełnienie formularza zgłoszenio−
wego − przed dołączeniem do Bazy oferta jest wstępnie weryfi−
kowana. Ze stron www Powiatu Grodziskiego można dowie−
dzieć się zarówno spraw podstawowych, jak np. ile liczy miesz−
kańców, jak również zapoznać się z radnymi powiatowymi, z ter−
minami sesji i poszczególnych komisji, podjętymi uchwałami
a także z aktualnościami dotyczącymi spraw powiatowych. Ser−
wis dotyczy także informator tele−adresowy placówek podlega−
jących i współpracujących z powiatem − praktyczny poradnik
interesanta, w którym dowiedzieć się można o sprawach ogól−
nych np.: czym zajmują się samorządy gminne, powiatowe i wo−
jewódzkie, terminy sesji i komisji. Szczegółowo zaś opisane są
poszczególne wydziały starostwa − z czym się można do nich
zwrócić, jakich wymagają dokumentów do załatwienia sprawy,
a formularze których najczęściej się używa są zamieszczone do
wydrukowania w domu. Adres stron powiatu: www.powiat−
grodziski.pl , e−mail: starostwo@powiat−grodziski.pl
NASZA STATYSTYKA
W I półroczu 2000r. w KPP i podległych komisariatach
wszczęto 1014 postępowań przygotowawczych, a zakończo−
no prowadzenie 986 postępowań. Stwierdzono w nich zaistnie−
nie 867 czynów przestępczych z czego wykryto 350 czyny
i osiągnięto ogólny wskaźnik wykrywalności 40,3%. W celu
ograniczenia przestępczości wśród nieletnich w okresie III kwar−
tału został położony nacisk na prewencyjne działania w celu
ograniczenia zjawisk patologicznych, a w szczególności narko−
manii, alkoholizmu i przestępczości. W okresie wakacji policjan−
ci przeprowadzili działania pod kryptonimem “Bezpieczne Wa−
kacje”. W trakcie działań kontrolowano miejsca zorganizowane−
go i tzw. “dzikiego” wypoczynku dzieci oraz miejsca gromadze−
nia się nieletnich przejawiających wszelkiego rodzaju sympto−
my demoralizacji. W tym celu odbyto szereg spotkań z nieletnimi
i ich opiekunami. Od 01.09.2000r. prowadzone są działania

o kryptonimie “Szkolny patrol” mające na
celu zorganizowanie społecznych patroli
kontrolujących miejsca zagrożone. W związ−
ku z powyższym nawiązano kontakt
z przedstawicielami szkół. Na bieżąco prze−
prowadza się prelekcje dla dzieci i młodzieży.
Policjanci Referatu ds. walki z przestępczością nieletnich syste−
matycznie patrolują okolice szkół. Biorąc pod uwagę niektóre
kategorie przestępstw o charakterze kryminalnym zaistniałych
na terenie KPP w Grodzisku Mazowieckim należy stwierdzić,
że najwięcej popełniono tu kradzieży z włamaniem. W bieżącym
roku Wydział Kryminalny dokonał zatrzymań ogółem 189 osób
podejrzewanych o udział w przestępstwach, 16 osób poszuki−
wanych na wniosek Sądu lub Prokuratury. Przeprowadzono
intensywne działania operacyjno rozpoznawcze pod kątem wła−
mań zaistniałych na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki, skut−
kiem czego jest objecie miejsc najbardziej zagrożonych prze−
stępczością “włamaniową” patrolami operacyjnymi na terenie
osiedla Kopernik, Bairda. W ramach przeciwdziałania przestęp−

rozbudowy komisariatu powstał już w połowie lat 90−
tych. Wówczas komendantem był nadkom. Eugeniusz Red−
man, który zabiegał o realizację pomysłu. Sprawę rozbu−
dowy podchwycił bardzo szybko burmistrz Marian Dzię−
cioł. Samorząd Gminy Łochów przekazał środki finanso−
we na sporządzenie planów rozbudowy. Ale z niewyjaśnio−
nych przyczyn sprawa ta zaczęła obumierać. Dopiero nowy
podział administracyjny kraju spowodował, że gmina Ło−
chów znalazła się w województwie mazowieckim (uprzed−
nio siedleckie). W ubiegłym roku z inicjatywy Starosty
Powiatu Węgrowskiego Elżbiety Lanc, posła na Sejm Mi−
chała Janiszewskiego i Burmistrza Gminy Łochów Maria−
na Dzięcioła, pełną parą ruszyły przygotowania do realiza−
cji planów rozbudowy. Decyzja o rozpoczęciu faktycznych
przygotowań do tego zapadła po wizycie w dniu 10.04.1999r.
w Łochowie Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp.
Zdzisława Marcinkowskiego. Prace rozpoczęto w paździer−
niku 1999r. i prowadzono je w porze zimowej. Na dzień 28
lipca 2000r. była już gotowa do użytku nowa część Komi−
sariatu. Tego też dnia nastąpiło oficjalne otwarcie, w któ−
rym uczestniczyli, ze strony cywilnej: Starościna Powiatu
Węgrowskiego Elżbieta Lanc, posłowie na Sejm RP Mi−
chał Janiszewski i Michał Strąk, radny Sejmiku Mazo−
wieckiego Jan Górski, Burmistrz Miasta Węgrowa Janusz
Dołęga, radni gminy Łochów, przedstawiciele kupców ło−
chowskich i działkowiczów. Od strony służbowej swoją
obecnością zaszczycili: nadinsp. Zdzisław Marcinkowski
– Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu, insp.
Zygmunt Fidos z KGP, podinsp. Edward Warda − Komen−
dant Powiatowy Policji w Węgrowie oraz jako gospodarz

nadkom. Jarosław Pędzich – Komendant Komisariatu Po−
licji w Łochowie. Po oficjalnym otwarciu i przecięciu
wstęgi można było zobaczyć różnicę porównując starą i
nową część budynku. Łochowscy policjanci pracowali do
tej pory w warunkach, które przypominały i pamiętały lata
sześćdziesiąte naszego stulecia. Co gorsze to właśnie w
takich warunkach przyjmowani byli petenci. I jak tu mieć
zaufanie do urzędu, który już po przestąpieniu pierwszego
progu przeraża. Stop! Przerażał. 26 września b.r. nowa
część budynku została oddana do użytku. Cieszą się poli−
cjanci. Cieszą się petenci. Do szczęścia brakuje jedynie tej
starej części po jej wyremontowaniu. Estetyka pomiesz−
czeń obecnie jest godna urzędu państwowego. Ale jeszcze
w pokojach jest zbyt ciasno. Spowodowane jest to tym, że
parter w nowej części to dyżurka i pomieszczenia dla za−
trzymanych. Tylko górna część jest wykorzystana na pracę
biurową i wykonywanie innych zadań policyjnych. Jednak
widząc zaangażowanie kierownictwa KWP wiemy, że w
niedługim czasie cały budynek zostanie oddany do użytku.
Będzie to uwieńczeniem dzieła tych wszystkich wspania−
łych ludzi, których wymieniłem, jak i tych wszystkich
którzy wspierali podejmowane działania na rzecz rozbudo−
wy. Mam tu na myśli Samorząd Gminy Łochów. Jest to
najlepszy przykład na to, że Policja i społeczeństwo mogą
stanowić jedność w działaniu. Kończąc ten artykuł chcia−
łbym życzyć innym jednostkom Policji województwa
mazowieckiego, które również pracują w niegodziwych
warunkach, aby ich problemy w najbliższym czasie zostały
w podobny sposób rozwiązane.
sierż.sztab. Wiesław Maliszewski

czości kradzieży samochodów na terenie powiatu dokonano
ustalenia i rozliczenia dwóch grup przestępczych z czego pierw−
sza ustalona grupa w składzie: dwóch złodziei i pięciu paserów
dokonywała kradzieży samochodów Fiat 126p, druga pięcio−
osobowa grupa dokonywała kradzieży samochodów marek za−
chodnich i zajmowała się ich sprzedażą i demontażem na części
oraz zwrotem samochodów po wpłaceniu okupu. Dotychczas
ustalono i rozliczono 4 osobową grupę przestępczą dokonującą
włamań sklepowych na terenie powiatu Grodzisk Mazowiecki.
Ponadto ustalono i rozliczono mieszaną grupę przestępczą skła−
dającą się z osób dorosłych i nieletnich dokonujących włamań
działkowych. Realizowane są również intensywne działania
operacyjno−prewencyjne z udziałem całego stanu osobowego
KPP na trasie K8, w związku z dokonywanymi kradzieżami
luksusowych samochodów na tzw. “stłuczkę”. W opisywanym
okresie na bieżąco prowadzone są działania zapobiegające m.in.
rozwojowi prostytucji uprawianej przez obywatelki Bułgarii
i WNP na trasie K8.

OSOBOWOŚCI

Najważniejszy jest
uśmiech dziecka…
Z wykształcenia jest prawnikiem, z zawo−
du policjantem z zamiłowania przyjacielem
dzieci. Komendant Powiatowy Policji w Przy−
susze podinsp. Jarosław Sokołowski jest zna−
ny przede wszystkim jako policjant, który całe
życie poświęca pracy z trudną młodzieżą. Jest
kawalerem Orderu Uśmiechu, którym odzna−
czono go na wniosek dzieci z Przysuchy i Szy−
dłowca, w telewizyjnym programie otrzymał
tytuł „Zwyczajny – Niezwyczajny”, Towarzy−
stwo Przyjaciół Dzieci przyznało mu odznakę
„Przyjaciel Dziecka”, a ZHP – „Przyjaciel har−
cerstwa”. Dla niego jednak największą nagro−
dą jest uśmiech dziecka.
W podstawówce w każdej wolnej chwili czy−
tał książki tzw. kryminałki i już wtedy chciał zo−
stać policjantem. Ponieważ większość małych
chłopców chce być policjantami nikt nie brał tego
na poważnie. Tymczasem skończył podstawów−
kę, poszedł do liceum i nadal chciał być policjan−
tem.
− „Myślę, że zostałem policjantem ponieważ
moi rodzice zawsze negowali złe zachowania,
nigdy nie godzili się na agresję, przemoc i łama−
nie prawa. Tak zostałem wychowany. Poza tym
mam taki charakter, że nie lubię siedzieć w jed−
nym miejscu, lubię jak coś się dzieje, a ta praca to
zapewnia.”
W 1981 roku zdał egzamin do Szkoły Oficer−
skiej w Szczytnie. Przełomem okazały się prakty−
ki podczas studiów w Skarżysku.
− „Podczas praktyk poznałem człowieka, który
zajmował się trudną młodzieżą. To on pokazał mi
prawdziwą stronę tego problemu. Razem z nim
jeździłem do miejsc, w których mieszkały dzieci
z problemami, do rodzin patologicznych. Najbar−
dziej poruszyła mnie sprawa 15 letniej dziewczyn−
ki, której rodzice byli alkoholikami, a ona pod−
czas częstych libacji alkoholowych była systema−
tycznie molestowana seksualnie. Naszym zada−
niem było doprowadzenie do tego by rodzice po−
nieśli za to karę i przede wszystkim wydostanie jej
z tego miejsca. Również w Skarżysku miałem ko−
leżankę, która stała się narkomanką, a ja byłem
świadkiem kolejnych etapów uzależniania. Te trud−
ne doświadczenia sprawiły, że postanowiłem za−
jąć się problemami dzieci i młodzieży.”
Cała dotychczasowa praca komendanta Soko−
łowskiego jest dowodem na to jak mocne było to
postanowienie. Jego praca dyplomowa nosiła ty−
tuł: „ Nieletni sprawcy kradzieży zwykłych”.
Po skończeniu studiów pracował w policji w Skar−
żysku, Kielcach, Szydłowcu i w Radomiu. W 1997
roku w lipcu został Komendantem Powiatowym
Policji w Przysusze. Przez cały czas zajmował się
problemami dzieci. To on założył słynną już Gru−
pę 909 Skorpion, i świetlicę dla dzieci i młodzieży
Przystań.

− „Nazwę naszej grupy wymyśliła sama
młodzież w podzięce dla Edwarda Miszta−
la, który pomógł zorganizować nam obóz
przetrwania w Bieszczadach. A cel grupy
był prosty. Chodziło o zagospodarowanie
wolnego czasu młodzieży, pokazać jak moż−
na spędzać wolne chwile i pomóc zintegro−
wać się z otoczeniem. Do grupy należało 40
osób. Po 4 latach zostały 22 osoby i wszyst−
kie dostały się na studia. Świetlica „Przy−
stań” natomiast powstała by zająć się młod−
szymi dziećmi ze szkół podstawowych, zresz−
tą często zajmowali się nimi członkowie
„Grupy Skorpion”
Poza tym Jarosław Sokołowski organizuje dla
dzieci kolonie socjoterapeutyczne, kolonie, spo−
tkania itd.itp. Mówi, że nie ma złych dzieci, złej
młodzieży. Są źli dorośli, którzy nie potrafią ko−
chać swoich dzieci, wychować ich i interesować
się ich życiem. Dlatego młodzież można resocjali−
zować, a dorosłych już nie.
− „Istnieje ponad 1500 różnych programów
prewencyjnych, a mimo to przestępczość wśród
nieletnich rośnie. Dlaczego? Dlatego, że progra−
my te opracowują dorośli, którzy biorą pod uwa−
gę tylko swój punkt widzenia. Dzieci tymczasem
postrzegają inaczej rzeczywistość niż dorośli.
By być skutecznym trzeba zacząć myśleć jak mło−
dociany przestępca. Zastanowić się dlaczego on
to robi. Przestępstwa nieletnich różnią się od tych
popełnianych przez dorosłych. Rzadko są na zim−
no skalkulowane, dopracowane do ostatniego
szczegółu, najczęściej dokonywane są pod wpły−
wem chwili, jakiegoś impulsu. Kolejny powód ni−
skiej skuteczności tych programów to brak koor−
dynacji działań i brak osób tak naprawdę za to
odpowiedzialnych. Miejsce realizacji tych progra−
mów też nie jest najszczęśliwsze, bo najczęściej
są to szkoły. Szkoła raczej jest miejscem stresują−
cym młodego człowieka, szczególnie tego z pro−
blemami. Naturalne zatem, że program taki po−
traktuje jako kolejny nakaz lub zakaz, który ma
utrudnić mu życie. Tymczasem po szkole mało kto
już się nimi zajmuje i znowu są pozostawieni sami
sobie.”
Komendant Sokołowski jest uznanym autory−
tetem w dziedzinie pracy z trudna młodzieżą. Wy−
kłada m.in. w Wyższej Szkole Umiejętności Pe−
dagogicznych i Zarządzania w Rykach, a ostatnio
został zaproszony przez Fundację im. Stefana
Batorego do udziału w seminarium poświęcone−
mu profilaktyce uzależnień, które odbyło się w pra−
wie półtoramilionowym mieście Samara w Rosji.
− „Seminarium poświęcone było głównie dwóm
zagadnieniom: możliwości leczenia osób uzależ−
nionych w zakładach karnych oraz pracy w za−
kresie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. W Sa−
marze coraz większym problemem są właśnie nar−
kotyki. Coraz więcej młodych ludzi sięga po środ−
ki odurzające. My znając ten problem radziliśmy

naszym rosyjskim kolegom jak odciągnąć mło−
dzież od tych zagrożeń, jak zintegrować środowi−
sko młodych ludzi i jakie metody wykorzystywać
w pracy z najmłodszymi w szkole i w świetlicach
socjoterapeutycznych.”
Najważniejsze jednak jest to, że jego pracę
doceniły również i dzieci. To właśnie na ich wnio−
sek został odznaczony Orderem Uśmiechu.
− „Ludzie często pytają mnie jak się czuje po
osiągnięciu takiego sukcesu. Dla mnie to nie jest
sukces. Ja nie odnoszę sukcesów. Moja praca ni−
gdy się nie zaczyna i nie kończy. To co robię trak−
tuje jako coś zupełnie normalnego, wcale nie za−
sługującego na szczególne względy. Jeżeli mogę
pomóc to pomagam. Znaczenie ma tylko to, że
otrzymałem to odznaczenie dzięki dzieciom,
a to oznacza, że one akceptują moją działalność,
a to jest najważniejsze.”
Słuchając jak Komendant Sokołowski opowia−
da mi o tym co robi pomyślałam, że ta praca na−
prawdę nie jest łatwa. Bo przecież nie jest łatwo
patrzeć na dzieci pozbawione normalnej rodziny,
domu, miłości i ciepła. Jakże trudno musi być pa−
trzeć na młodego sprawcę kradzieży, rozboju, gwał−
tu a nieraz niestety i morderstwa i wierzyć, że moż−
na mu pomóc, że można odnaleźć dobrą stronę
jego charakteru i sprawić by stał się porządnym
człowiekiem.
Zdaniem Komendanta Sokołowskiego najtrud−
niej jest jednak usłyszeć od dziecka „Chciałbym
żeby pan był moim tatusiem...”, wtedy odpowia−
da: „Ty masz tatusia, który Cię kocha tylko nie
potrafi tego okazać. Ja powiem Ci co zrobić, by
Twój tatuś Cię zauważył i kochał.”
Trudno szukać lepszego dowodu na to jaki głę−
boki sens ma działalność Komendanta Sokołow−
skiego i jak to dobrze, że są tacy ludzie.
Agnieszka Gołąbek
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ŻYCZENIA
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowe−
go 2001 Roku wszystkim naszym obecnym i przy−
szłym czytelnikom a także tym wszystkim, którzy
współtworzą nasze pismo życzymy zdrowych, po−
godnych i pełnych radości Świąt oraz samych suk−
cesów w Nowym Roku. Rzecznik Prasowy KWP z/
s w Radomiu wraz
z Zespołem Prasowym.
***
Święta Bożego Na−
rodzenia niosą ze sobą
wiele radości, ciepła i
uśmiechu. Nowy Rok
przynosi nowe plany, obietnice i nadzieję, że te
najbliższe 12 miesięcy będą lepsze niż minione.
Pomimo tego, że był to ciężki rok dla nas wszyst−
kich, życzę mazowieckim policjantom i ich rodzi−
nom właśnie wiele radości, ciepła i uśmiechu za
wigilijnym stołem, a w przyszłym 2001 roku re−
alizacji wszystkich planów i obietnic.
Zbigniew Dąbrowski
Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. mazo−
wieckiego
***
Zdrowych, Wesołych Świąt Bożego Narodze−
nia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń w No−
wym Roku wszystkim Policjantkom, Policjantom i
Pracownikom Cywilnym Komendy Miejskiej w
Radomiu życzy Przewodnicząca ZT NSZZP Komi−
sariatu I−go Policji Anna Walczak
***
Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego
Roku dla Naczelnika Mariana Frąka oraz jego za−
stępców przesyłają pracownicy Wydziału Inspekto−
ratu i Stażystki.
***
Pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Ra−
domiu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i szczęścia, pomyślności w życiu osobistym, speł−
nienia marzeń oraz samych sukcesów w pracy za−
wodowej składa Kierownictwo Komendy Miejskiej
Policji w Radomiu.
***
Świąteczne i Noworoczne życzenia by zdrowie
dopisywało, kłopotów by było mało, byście pełne
kiesy mieli i w ogóle się nie starzeli, by się wiodło
znakomicie i radosne było życie. Dla wszystkich
pracowników KWP z/s w Radomiu od Wydziału
Prezydialnego.
***
Świąt pełnych uroku i dobrego Nowego Roku
od Prezydialnego dla Zespołu Prasowego.
***
Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodze−
nia oraz szczęśliwego Nowego Roku dla Panów
Naczelników Franciszka Krusińskiego i Roberta
Rzymczyka przesyłają dziewczyny z Wydziału.
***
Wszystkim tym, z którymi zetknął nas los,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku składamy najserdeczniejsze życzenia i pra−
gniemy dla Was: dni ciekawych, ludzi życzliwych,
serca otwartego dla wszystkich, którzy na to zasłu−
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gują i takiej ogromnej radości życia, by przyćmie−
wała jego wszystkie trudne chwile. Tego wszyst−
kiego i więcej...więcej...więcej i więcej na tych kil−
ka Ważnych Dni i na całe życie dla Wydziału Pre−
zydialnego życzy Sekcja Statystyki
***
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżające−
go się Nowego Roku życzę pracownikom Zespołu
Prasowego KWP z/s w Radomiu i wszystkim ofice−
rom prasowym Mazowsza oraz policjantom pra−
cującym w KMP w Siedlcach wszystkiego najlep−
szego w życiu osobistym i sukcesów w pracy za−
wodowej.
Oficer prasowy KMP Siedlce st.post. Paweł Cho−
jecki
***
Jak obyczaj każe stary,
Według ojców naszej wiary
Pragniemy złożyć Wam życzenia
W dniu Bożego Narodzenia
Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
Która świeci Wam o zmroku
Zaprowadzi Was do szczęścia
I radości w Nowym Roku.
Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego
mł.insp. Ryszardowi Zielińskiemu oraz Naczelni−
kowi Wydziału Prewencji mł.insp. K. Kaczorowi
życzenia składają sekretarki Barbara Skopek i Wir−
ginia Puton.
***
Nasz Naczelnik Ukochany Ciągle jest zapraco−
wany. W dniu dzisiejszym odpoczynek i moc ży−
czeń od dziewczynek! Radosnych Świąt Bożego
Narodzenia i wielu szczęśliwych chwil w nadcho−
dzącym 2001 roku dla Pana Naczelnik Zbigniewa
Gusty życzy Wydział Finansów.
***
Ciepłej i rodzinnej atmosfery, pięknej zimowej
aury, spokojnych, szczęśliwych Świąt Bożego Na−
rodzenia i niezapomnianych prezentów gwiazdko−
wych dla Naczelnika Franciszka Krusińskiego, Za−
stępcy Roberta Rzymczyka oraz pracowników Wy−
działu Prezydialnego życzą Stażyści z Wydziału.
***
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
zdrowia i radości, aby upłynęły one w ciepłej ro−
dzinnej atmosferze, wzajemnej życzliwości i zro−
zumienia w nadchodzącym Nowym 2001 Roku
Panom Komendantom, Naczelnikom, Zastępcom,
sekretarkom i wszystkim pracownikom Policji skła−
da sekretarka Komen−
danta Wojewódzkiego
Policji – Katarzyna
Pietralska
***
Wesołych Świąt i
Szczęśliwego Nowego
Roku oraz dużo radości i wspaniałych prezentów
pod świąteczną choinką życzy swojej przyjaciółce
Małgosi Prygiel − Kasia Pietralska
***
Miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku

2001 dla naczelnika Zygmunta Szczepanka i Za−
stępców życzą pracownicy WydziałuTO.
***
Już za trzy tygodnie kolejne święto narodzenia
Pana, czas więc na świąteczne życzenia!
Boże Narodzenie, to czas, gdy nasze życzenia
mają magiczną moc, a podarunki szczególną wy−
mowę. Dlatego, by zadość uczynić staropolskiej
tradycji, Pracownicy Wydziału Postępowań Admi−
nistracyjnych z Radomia mają zaszczyt przesłać
życzenia swoim trzem Naczelnikom i wszystkim
pracownikom Sekcji Zamiejscowych WPA w Sie−
dlcach, Ciechanowie, Płocku i Ostrołęce. Życzy−
my Wam, aby w Waszych domach panowała w tym
czasie prawdziwie świąteczna atmosfera, by Wasze
stosunki z rodziną, podwładnymi i przełożonymi
układały się bezkonflikto−
wo oraz, żeby praca przy−
nosiła Wam prawdziwą sa−
tysfakcję.
Do siego roku!
***
Dróg prostych i jasnych
pod szczęśliwą gwiazdą
na Święta Bożego Narodzenia
i na cały nadchodzący rok 2001
życzy Naczelnik oraz pracownicy Wydziału ds.
Ochrony Informacji Niejawnych
***
Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodze−
nia oraz Szczęśliwego Nowego 2001 Roku wszyst−
kim Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Cy−
wilnym KWP z/s w Radomiu życzy Przewodniczą−
cy ZT NSZZP KWP z/s w Radomiu Andrzej Traw−
czyński
***
W dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego stworzenia
Więc niech pełnia tej radości
Zawsze w sercach naszych gości!
Dla pracowników z pokoju 115 KPP Szydłowiec
życzenia przesyłają pracownicy OIN KWP z/s w Ra−
domiu.
***
Z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego
Roku 2001, Panom naczelnikom Marianowi Kani
i Markowi Kacprzakowi najserdeczniejsze życze−
nia wszelkiej pomyślności, zadowolenia w życiu
osobistym, wielu sukcesów w pracy zawodowej,
spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia oraz
stu lat życia
składają pracownicy Wydziału d/w z PG KWP z/
s w Radomiu.
***
Wszystkim mazowieckim Policjantom i Pracow−
nikom cywilnym Policji oraz Ich Rodzinom naj−
lepsze życzenia świąteczne: radosnych świąt Boże−
go Narodzenia oraz najlepsze życzenia noworocz−
ne: wszelkiej pomyślności i szczęścia w 2001 roku
– niech będzie on przełomowy dla Wszystkich
w najlepszym, znaczeniu tego słowa
przekazuje kierownictwo Inspektoratu KWP z/s
w Radomiu: podinsp. Marian Frąk, podinsp. Zbi−
gniew Dygas i podinsp. Paweł Kondeja

PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE

Kolor, klarowność, zapach i smak − to cechy,
po których oceniamy jakość wina
Niestety zdolni są do tego tylko prawdziwi znaw−
cy win, a my chcąc dokonać odpowiedniego wybo−
ru musimy zdać się na własną intuicję lub na kelne−
ra. Jeszcze inaczej sprawa wygląda jeśli wino ku−
pujemy w sklepie monopolowym i to takim osie−
dlowym. Oczywiście trudno szukać tam jakiś wy−
kwintnych gatunków tego trunku, ale i z zakupem
w miarę dobrego wina, powiedzmy białego wytraw−
nego możemy mieć problemy. Trudno policzyć ile
razy prosząc właśnie o owo „białe − wytrawne”
otrzymywałam w najlepszym wypadku półwy−
trawne. Warto zatem poznać parę podstawowych
zasad dotyczących win, by liczyć przynajmniej w tej
sytuacji na siebie, a nie na ekspedientkę. Nie wspo−

mnę już nawet w ilu innych sytuacjach ta wiedza
może okazać się przydatna. Oczywiście jedynym,
najlepszym i najbardziej rzetelnym źródłem infor−
macji na ten temat jest „Protokół dyplomatyczny”
autorstwa wielkiego autorytetu w dziedzinie „Do−
brych manier” – nie żyjącego już niestety amb.
Edwarda Pietkiewicza.
Przede wszystkim musimy wiedzieć, że gene−
ralnie wina dzielimy na wytrawne, półwytrawne
i słodkie. Te dwa pierwsze nazywane są winami sto−
łowymi, ponieważ zawierają stosunkowo niewiel−
ką ilość cukru ialkoholu. Pamiętajmy jednak, że przy
dostępie tlenu ulegają fermentacji i nie powinno się
ich przechowywać po otwarciu butelki.
Cudowny szampana smak ...
Wyjątkowym rodzajem wina jest Szampan.
Został wynaleziony w XVII wieku. Produkuje się
go ze specjalnego gatunku winogron i przy
zastosowaniu określonych metod. Szampan
dojrzewa w piwnicach przez dłuższy czas, następnie
dolewa się do niego mieszankę składającą się ze
starego wina i cukru trzcinowego. Ilość dolanej
mieszanki zależy od tego jakiego rodzaju szampan
chcemy otrzymać − mocno wytrawny (brut),
wytrawny (ec), półwytrawny (demi sec), półsłodki
(demi doux), słodki (doux). I Jeszcze jedna bardzo
ważna, o ile nie najważniejsza informacja dotycząca
szampanów. Szampan to nazwa zastrzeżona
wyłącznie dla pewnych francuskich win
musujących, które powstają według ustalonych,
wyżej wymienionych metod z określonych
gatunków winogron pochodzących z Szampanii.
Wszystkie pozostałe wina, które nie odpowiadają
tym warunkom są jedynie winami musującymi.
Innym rodzajem wina jest wino ROSE czyli ró−
żowe. Produkowane jest z białych i czerwonych wi−
nogron. Może zastąpić zarówno wino czerwone, jak
i białe. Wino rose bywa − tak jak szampan − jedy−
nym napojem podawanym do wszystkich dań w cza−
sie posiłku.
Kolejnym lubianym niezwykle trunkiem są zna−

komite włoskie wermuty. Najlepsze z nich to cin−
zano imartini. Ciekawe czy wszyscy ich zwolenni−
cy wiedzą, że są to po prostu wina ziołowe, których
ojczyzną są właśnie Włochy. Inne znane wina zio−
łowe to cora, istra, alpini, campari i cynar.
Wina ziołowe bywają słodkie, słodko − gorzkie
i wytrawne. Dzięki swym właściwościom dwa ostat−
nie rodzaje traktowane są przede wszystkim jako
napoje pobudzające apetyt.
Wino im starsze tym lepsze…
Nie koniecznie. Rzeczywiście najistotniejsze ce−
chy wina czyli kolor, klarowność zapach i smak roz−
wijają się z biegiem czasu ale i ten okres nie może
trwać w nieskończoność. Tylko najszlachetniejsze
gatunki win w odpowiednich warunkach, podnoszą
swą jakość i mogą przetrwać od 10 do 40 lat. Czer−
wone wino z Bordeaux staje się dojrzałe dopiero
po 5 latach, a nawet po 20 latach podnosi swą war−
tość. Ale na przykład wina mozelskie i reńskie są
dojrzałe już po roku, a po5 latach zaczynają się sta−

rzeć. O winie można powiedzieć, że rodzi się, roz−
wija, dojrzewa, uzyskuje smak, aromat, nabiera ład−
nego koloru, staje się klarowne i − jeśli nie zostanie
wypite we właściwym czasie − starzeje się, mętnie−
je i umiera.
Jakie wino do czego?
Do przystawek najlepiej pasują wina wytrawne.
Do ryb i dań z jaj oraz ostryg i raków − białe wino
wytrawne. Do kawioru podajemy wódkę lub szam−
pana. Do grzybów najlepiej pasuje czerwone wino
wytrawne, które podajemy także do mięsa i do tłu−
stych serów. Do serów chudych podajemy białe
wino wytrawne. Do deserów możemy oczywiście
zaserwować szampana, miód pitny, węgierski to−
kaj, portugalską madere oraz inne wina słodkie i pó−
łsłodkie. W dziedzinie doboru napojów alkoholo−
wych w tym win nie ma jednak jednolitej polityki.
W niektórych krajach europejskich w tym w Pol−
sce, podaje się w czasie przyjęć wino białe do bia−
łego mięsa i czerwone do mięsa ciemnego.
Ale na przykład Francuzi i Anglicy nie przywiązują
wagi do różnic istniejących między lekkimi i cięż−
kimi winami czerwonymi i do dań z białego mięsa
piją wino czerwone. Wszyscy są zgodni jednak je−
śli chodzi o dobór win do dań z ryb i mięsa ciemne−
go. W pierwszym przypadku podajemy białe wino
wytrawne, w drugim − ciężkie czerwone wino wy−
trawne.

Gdzie i jak przechowywać wino?
Dla utrzymania dobrej jakości sposób jego prze−
chowywania ma ogromne znaczenie. Najodpowied−
niejszym miejscem jest piwnica, gdyż wino nie lubi
światła. Piwnica powinna być sucha i mieć stałą
temperaturę 8 − 12 stopni C. Niższa temperatura ha−
muje proces dojrzewania, wyższa przyczynia się do
jej skrócenia. Butelki z wódką, whisky, ginem, ko−
niakiem, winiakiem i likierem przechowujemy na
półkach w pozycji stojącej, natomiast wszystkie ga−
tunki wina – na leżąco. Korki zamoczone w winie
nie wysychają, nie kurczą się i w konsekwencji do−
brze chronią przed przedostawaniem się powietrza
do butelek. Wino łatwo przejmuje ostre zapachy,
nie powinno więc być przechowywane w pomiesz−
czeniach, w których znajdują się produkty chemicz−
ne. Półki nie mogą być ustawione przy ścianie,
wewnątrz której znajdują się przewody kominowe
wydzielające ciepło. Wino nie lubi też wstrząsów
i gwałtownej zmiany temperatury. Jeśli nie przecho−
wujemy wina w domu, to urządzając przyjęcie,
musimy je nabyć i przynieść do domu 5 − 6 dni
wcześniej, aby się “uspokoiło”.
W jaki sposób nalewamy?
Napoje nalewamy prawą ręką i z prawej stro−
ny gości, gdyż kieliszki znajdują się bardziej na
prawo, za talerzem podstawowym. Nalewając
wino czynimy to bardzo ostrożnie, nie dotykając
szyjką butelki do kieliszka. Przy nalewaniu wina
białego szyjka butelki znajduje się na wysokości
około 5 cm nad kieliszkiem, przy winach musują−

cych 10 cm, by w ten sposób ułatwić powstanie
pięknej „korony”. Czerwone wino nalewamy, trzy−
mając szyjkę butelki tuż nad brzegiem kieliszka,
aby zachować je nie zmącone i nie podnieść osadu,
który mógłby przedostać się do kieliszka. Omszałe
butelki świadczą o wieku wina, o jego jakości. Kie−
liszki napełnia się winem mniej więcej do 2/3 wy−
sokości. Wiąże się to ze starym obyczajem, otóż
kiedyś przed wypiciem wylewano kilka kropel na
ofiarę bogom.
I jeszcze kilka cennych uwag ...
Nie podajemy win słodkich przed wytrawny−
mi, czerwonego przed białym i ciężkich przed lek−
kimi.
Między winem białym i czerwonym nie poda−
jemy żadnych win słodkich; podajemy je po czer−
wonym winie wytrawnym lub po białym wytraw−
nym, jeśli nie przewidujemy wina czerwonego.
Szampan podajemy przed winem białym i czer−
wonym, po tych winach, ale nigdy pomiędzy nimi!
Przygotowała Agnieszka Gołąbek
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POLICJANT ZA KIEROWNICĄ...
Jak dawać przykład innym radzi:
Naczelnik WRD mł.insp. Ryszard Zieliński
Zmiany w rozporządzeniach o znakach i sygna−
łach drogowych.
Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenie o znakach
i sygnałach drogowych są podstawowymi aktami prawny−
mi regulującymi zasady ruchu drogowego. W Rozporzą−
dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej i Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.Nr 58,
poz. 622) wprowadzono następujące zmiany:
1. W & 5 dodano ust. 5a ustalający, że znak A−7 „ustąp
pierwszeństwa” może być umieszczony również przed to−
rowiskiem pojazdów szynowych lub w innym miejscu
przecinania się kierunków ruchu. Jest to zmiana podobna
do istniejącego znaczenia znaku B−20 „stop” w & 21 ust.4.
To uregulowanie ma na celu usunięcie wątpliwości, co do
możliwości stosowania znaku A – 7 „ustąp pierwszeństwa”
poza skrzyżowaniami np. na wyjazdach z obiektów przy
drodze.
2. Zmianie uległ zapis & 58 ust.4 dotyczący znaku D –
44 „sfera parkowania”. Dodano tu zdanie o treści: „W stre−
fie tej zabroniony jest postój pojazdów bez wniesienia
opłaty z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek
dla których została ustalona zerowa stawka opłat oraz po−
stoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych
dla nich miejscach.” Dotychczas (przed zmianą) znak ten
informował wyłącznie o wjeździe do strefy, w której za
postój pojazdu pobierana jest opłata. Większość kierują−
cych ze względu na przewlekły i utrudniony tryb egzekucji
należności za parkowanie nie uiszczała wymaganej opłaty.
Wprowadzona zmiana daje podstawę prawną do ścigania
w postępowaniu egzekucyjnym nie uiszczonych opłat oraz
do nakładania kar za wykroczenia polegające na nieprze−

strzeganiu regulacji dotyczących tego znaku.
3. &95 ust. 4 również został zmieniony. Nowy zapis
przepisu ust.4 nie odnosi się do zachowania kierujących
innymi pojazdami niż pojazdy szynowe w zakresie opusz−
czania skrzyżowania. Przed zmianą &95 ust.4 miały obo−
wiązywać od 01.01.2001r. następujące zasady opuszczania
skrzyżowania:
Kierujący pojazdem, który wjechał na skrzyżowanie
o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi:
− może je opuścić, jeżeli nie będzie „powtarzaczy” tj.
sygnalizatorów świetlnych umieszczonych za jezdnią a sy−
gnalizator nadaje światło – żółte lub czerwone lub czerwo−
ne i żółte.
− pod warunkiem, że nie spowoduje utrudnienia ruchu
innym jego uczestnikom.
Ten przepis w dużym stopniu spowodowałby tamowa−
nie ruchu i braku możliwości opuszczenia skrzyżowania.
Obecnie zachowanie kierujących pojazdami oprócz szyno−
wych będzie wynikało bezpośrednio z ogólnych przepisów
ruchu drogowego określającego zasady ustępowania pierw−
szeństwa. Natomiast w odniesieniu do kierujących pojaz−
dami szynowymi ust.4 jednoznacznie określa, iż przy zjeź−
dzie ze skrzyżowania związanym ze skręcaniem, pojazd
szynowy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi jadącemu
w kierunku na wprost z zastrzeżeniem & 95 ust.1 pkt. 2−4.
Wskazana zasada nie dotyczy pojazdów szynowych opusz−
czających skrzyżowanie o ruchu okrężnym, ponieważ nie
zawsze można ustalić, czy samochód porusza się w kierun−
ku na wprost.
4. Dodano & 109 a jako nowy przepis, który stanowi:
tablica barwy żółtej ze znakiem B – 20 „Stop” z żółtymi
napisami i obrzeżem widoczna na autobusie przeznaczo−
nym do przewożenia dzieci do szkoły, oznacza nakaz za−
trzymywania pojazdów poruszających się po jezdni, na
której lub przy której autobus zatrzymał się w związku

RADCA PRAWNY RADZI
W tym wydaniu miesięcznika chciałbym zaprezento−
wać i omówić warunki przyznawania policjantom kolejnej
kategorii świadczeń pieniężnych wynikających ze stosun−
ku służbowego, jakimi są nagrody roczne, uznaniowe oraz
zapomogi.
Warunki przyznawania tych świadczeń uregulowane są
w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 28.07.1999r. w sprawie
warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, na−
gród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 66, poz. 747). W
myśl &1 cyt. Rozporządzenia, prawo do nagrody rocznej
w wysokości jednomiesięcznego uposażenia nabywa poli−
cjant pełniący służbę przez okres roku kalendarzowego.
Pełnienie służby przez część roku kalendarzowego upraw−
nia do nagrody w wysokości proporcjonalnej do liczby
pełnych miesięcy służby. Do tego okresu nie wlicza się
następujących okresów:
1. urlopu bezpłatnego
2. innych przerw, za które policjant nie zachował prawa
do uposażenia
3. zawieszenia w czynnościach służbowych
4. tymczasowego aresztowania, chyba że postępowanie
karne wobec policjanta umorzono bądź został uniewinnio−
ny.
Nagroda roczna ulega obligatoryjnie obniżeniu w gra−
nicach od 20 do 50% w przypadkach:
1. popełnienia przez policjanta przestępstwa stwierdzo−
nego prawomocnym wyrokiem sądu
2. naruszenia dyscypliny służbowej lub popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego w czasie służby lub podczas
wykonywania zadań albo czynności służbowych, jeżeli
policjant został w przeprowadzonym postępowaniu dyscy−

plinarnym uznany winnym zarzucanych mu czynów
3. stwierdzenia w opinii służbowej, wydanej na pod−
stawie odrębnych przepisów, faktu nie wywiązywania się z
obowiązków służbowych w okresie pełnienia służby sta−
łej.
W tych przypadkach przełożony musi podjąć decyzję
obniżenia nagrody, z tym że musi ona mieścić się w grani−
cach określonych w Rozporządzeniu.
Natomiast stosownie do przepisu &5 cyt. Rozporzą−
dzenia, policjant zostaje pozbawiony w całości nagrody
rocznej w razie:
1. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestęp−
stwo umyslne ścigane z oskarżenia publicznego
2. wymierzenia następujących kar dyscyplinarnych:
a) wydalenia ze służby,
b) ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby,
c) obniżenia stopnia
d) wyznaczenia na niższe stanowisko
e) ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na
zajmowanym stanowisku
f) aresztu
g) zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
3. zwolnienia policjanta ze służby z powodu:
a)skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
inne niż wymienione wyżej
b) wydania po upływie co najmniej 6 miesięcy kolej−
nej opinii o niepełnej przydatności do służby na zajmowa−
nym stanowisku

POKONAĆ STERS
O tym, że oddech jest szalenie ważny w życiu człowieka
wiemy wszyscy, ale zapominamy że oddech, jego głębokość
i rytm ma duże znaczenie przy oczyszczaniu zarówno ciała jak
i psychiki. Zauważa się współzależność pomiędzy oddycha−
niem, a stanami emocjonalnymi człowieka i jego zachowa−
niem. Kontrola wdychanego i wydychanego powietrza to coś
więcej niż regulowanie oddechu, to próba wpływania na roz−
luźnienie głębiej położonych napięć oraz udrażniania połą−

czeń energetycznych w obrębie całego organizmu. Swobod−
ny natomiast przepływ energii, możliwość odszukania i re−
gulowania jej natężenia w poszczególnych częściach ciała są
warunkami pozbycia się zalegających i zadawnionych blo−
kad emocjonalnych.
Chciałabym prosić, żeby Państwo przeprowadzili prosty
eksperyment, a mianowicie na początku oddychali normal−
nie, w swoim własnym rytmie i zaobserwowali, jaki jest Wasz

z wsiadaniem
lub wysiada−
niem dzieci.
Tablicę uru−
chamia osoba
upoważniona
do dawania sy−
gnałów uczest−
nikom ruchu
na podstawie
odrębnych
przepisów. Tym przepisem jest Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października
2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania
ruchem drogowym (Dz.U. Nr 97 poz.1061). Zgodnie z &1
pkt.1 litera b w/w rozporządzenia do podawania poleceń
i sygnałów uczestnikom ruchu upoważniony jest po odby−
ciu przeszkolenia (&8) kierujący autobusem przeznaczo−
nym do przewozu dzieci do szkoły podczas trwania posto−
ju w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wy−
siadaniem dzieci. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2001r.
5. Wprowadzono zmianę barwy niektórych znaków dro−
gowych. W załączniku do rozporządzenia o znakach i sy−
gnałach drogowych w części I określającej wzory znaków
kierunkowych i miejscowości dla znaków od E – 9 do E –
12a wprowadzono możliwość zastąpieniu barwy czarnej
(symboli) i niebieskiej (obrzeże) barwą brązową. Drogo−
wskazy o takiej barwie są stosowane w krajach zachodniej
Europy.
Przedstawione zagadnienia ruchu drogowego zostały
wprowadzone Rozporządzeniem Ministrów Transportu i Go−
spodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Admini−
stracji z dnia 24 sierpnia 2000r. (Dz. U. Nr 72 poz. 850
z 31 sierpnia 2000r.). Rozporządzenie to weszło w życie
z dniem 1 września 2000r. z wyjątkiem tablic ze znakiem
B – 20 „Stop” dotyczące przewozu dzieci, które będą obo−
wiązywać od 01.01.2001r.

c) stwierdzenia nie−
przydatności do służby w
okresie służby przygoto−
wawczej.
Nagroda roczna nie
przysługuje lub ulega ob−
niżeniu za rok kalendarzo−
wy, w którym policjant
popełnił czyn będący
przedmiotem postępowa−
nia karnego lub dyscypli−
narnego a jeżeli nagroda
została już wypłacona, w/wym. sankcje stosuje się do
nagrody za rok, w którym postępowanie takie zostało za−
kończone prawomocnym orzeczeniem lub decyzją. Wypła−
ta nagród rocznych następuje nie później niż w ciągu pierw−
szych trzech miesięcy kalendarzowych roku następnego, z
tym że policjantowi zwolnionemu ze służby należną na−
grodę wypłaca się w ostatnim dniu służby. Świadczeniami
o charakterze uznaniowym są nagrody oraz zapomogi. Na−
grodę można przyznać policjantowi za wzorowe wykony−
wanie zadań służbowych, w szczególności za dokonanie
czynu świadczącego o odwadze oraz za służbę w trudnych
warunkach, wymagających znacznego nakładu pracy. Za−
pomogę można przyznać policjantowi, którego warunki
bytowe uległy znacznemu pogorszeniu. Przy jej przyzna−
waniu należy brać pod uwagę okoliczności mające wpływ
na sytuację materialną policjanta i jego rodziny.
mgr Leszek Kobylski
Radca prawny KWP z/s w Radomiu

oddech. Proszę nic z nim na razie nie robić, a jedynie go obser−
wować: płytki − głęboki, szybki − wolny. Teraz proszę oddy−
chać inaczej niż zwykle i zobaczcie Państwo jak się z tym
czujecie. A teraz oddychajcie przywołując w wyobraźni jakąś
trudną dla Was sytuację i obserwujecie jednocześnie swój od−
dech.
Człowiek w ciągu jednej minuty wykonuje przeciętnie
około 13 − 16 oddechów; w czasie emocjonalnego wzburze−
nia, czy w stresie wskaźnik ten wzrasta. Oddech staje się szyb−
szy, ale jest również bardziej płytki. Jak powrócić do rytmicz−
c.d. na str. 10
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Przy małym zaangażowaniu przegrywamy
Rozmowa z kom. Andrzejem Trawczyńskim
z NSZZ Policjantów.
Jesteś przewodniczącym Zarządu Terenowego Komen−
dy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, czyli w tym
przypadku „teren” to policjanci z budynku KWP.
I z oddziałów zamiejscowych KWP. Nie jest to ani najwięk−
szy, ani najważniejszy zarząd, trudno zresztą mówić o ważności.
Liczy się efektywność. Często małe zarządy działają bardzo dy−
namicznie i na tym tle komenda wojewódzka wypada raczej sła−
bo, szczególnie w porównaniu z największym zarządem tereno−
wym na Mazowszu, tzn. przy KMP w Radomiu.
Z czego to wynika?
Zaangażowanie związkowe w KWP jest dużo niższe niż
w powiatach chyba ze względu na znacznie większe rozczłon−
kowanie i samodzielność wydziałów, ale przede wszystkim
ze względu na permamentny brak czasu. Ludzie są zaganiani
albo zwyczajnie nie chce im się dodatkowo angażować. W mniej−
szych jednostkach ludzie są ze sobą bardziej zżyci, żyją wspól−
nymi problemami i pomagają sobie nawzajem.
Co więc związkowcy z KWP przegrywają?
Przy małym zaangażowaniu przegrywamy większość
spraw, na które moglibyśmy mieć statutowy wpływ, tzn. mamy
mniejszy wpływ na decyzje podejmowane kolegialnie. Rów−
nież rola opiniotwórcza związkowców z KWP jest w związku
z tym mniejsza, ale może się to zmieni. Mamy pewne plany, rzecz
jednak w tym, aby zaczęli działać ci najbardziej dynamiczni. Plan
na pierwszy kwartał przyszłego roku to właśnie próba aktywi−
zacji ludzi z KWP. Jest nas blisko dwustu i naprawdę możemy
dużo zdziałać.
rozmawiał: kom. Tadeusz Kaczmarek

Zarząd Wojewódzki NSZZP woj. mazowieckiego
z/s w Radomiu
− Przewodniczący – Zbigniew Dąbrowski
tel. 22 58, 21 16
− I Wiceprzewodniczący – Andrzej Trawczyński
tel. 22 57, 21 16
− Wiceprzewodniczacy – Sekretarz – Anna Walczak
tel. 22 57, 21 16
Zarząd Terenowy NSZZP Białobrzegi

− Przewodniczący – Janusz Klich tel. służb. 13 22 71

Zarząd Terenowy NSZZP Ciechanów
− Przewodniczący – Stanisław Pszczółkowski
tel. 736 12 53
Zarząd Terenowy NSZZP Garwolin
− Przewodniczący – Jerzy Kieszkowski
tel. 025 682 22 77 – 9 wew. 200
Zarząd Terenowy NSZZP Grodzisk Mazowiecki
− Przewodniczący Elżbieta Wisławska tel. 724 22 39
Zarząd Terenowy NSZZP Gostynin

Przewodniczący Zarządu Terenowego − kom. Andrzej
Trawczyński
I Wiceprzewodniczący − kom. Henryk Jaśkiewicz
Wiceprzewodniczący: podkom Paweł Płatos
asp. sztab. Andrzej Kowal
kom. Arnold Marszałek

− Przewodniczący – Piotr Leonarcik tel. 235 20 71
Zarząd Terenowy NSZZP Grójec
− Przewodniczący Jacek Szatanowski
tel. 664 30 71 wew. 239

PIELGRZYMKA DO RZYMU
W okresie od 16 do 23 listopada 2000r. miała miejsce
pielgrzymka do Rzymu policjantów KWP z/s w Radomiu
i podległych komend powiatowych i miejskich wraz z ro−
dzinami (najczęściej byli to małżonkowie). Wzięło w niej
udział 94 uczestników z Komendantem Wojewódzkim Po−
licji nadinsp. Zdzisławem Marcinkowskim, Przewodni−
czącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Zbi−
gniewem Dąbrowskim i kapelanem KMP w Radomiu
ks. Mirosławem Dragielem, którzy byli jed−
nocześnie organizatorami wyjazdu. Wyjazd
nastąpił poprzez Biuro Podróży „Orbis−Tra−
vel” w Radomiu. Trasa podróży po Wło−
szech była następująca: Wenecja – Florencja
– Rzym – Watykan – Asyż – San Marino –
Padwa. Do Włoch pojechano przez Czechy
i Austrię. Uczestnicy pielgrzymki kwatero−
wali w hotelach zarówno nad Morzem Śród−
ziemnym (z czarną plażą), jak też nad Adria−
tykiem. Przemieszczając się po terenie Włoch
mogli podziwiać malownicze góry Apeniny
z licznymi tunelami na trasie, których dłu−
gość sięga nawet do 3 km. Mogli też podzi−
wiać austriacko − włoskie Alpy (niestety
w nocy!). Byli więc zarówno w górach jak
i nad morzem! Pierwszy dzień pobytu
we Włoszech poświęcono na zwiedzanie We−
necji – miasta z początków V wieku, znaj−
dującego się na wysepkach laguny, od wie−
ków promieniującego sztuką, w które inwe−
stowano grabiąc innych (można powiedzieć
żartobliwie, że to miasto zostało wybudo−
wane przez złodziei). Podziwiano tu wiele osobliwości
z placem Św. Marka, powszechnie uznawanym za najpięk−
niejszy „salon świata”, bazyliką tego świętego i pałacem
Książęcym zwanym Pałacem Dożów. Drugi dzień poświę−
cono Florencji – kolebce renesansu, miastu gdzie geniusz
włoski objawia się najwyraźniej i najintensywniej. Zwie−
dzano tu m.in. bazylikę Św. Krzyża – jeden z największych
zabytków miasta z powodu architektury i fresków, ale tak−
że dlatego, że pochowano tu wybitnych przedstawicieli
włoskiego życia kulturalnego jak: Dante, Machiavelli,
Michał Aniołni inni, a także bazylikę Santa Maria del
Fiore – olbrzymią i wspaniałą budowlę sakralną oraz „Drzwi
Raju” – dzieło Ghibertiego, które tworzył przez 27 lat.

Najważniejszym dniem pielgrzymki był 19 listopada 2000r.
W tym właśnie dniu uczestnicy pielgrzymki udali się do
Watykanu, gdzie na placu Św. Piotra uczestniczyli we Mszy
Św. Celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II –
z okazji Jubileuszu Wojska i Policji. pogoda tego dnia
wybitnie nie dopisała – padał mocny deszcz, zmuszający
do wytrwałości. Wytrwaliśmy i deszcz nas nie rozmoczył

zbytnio. Mogliśmy być dumni z Papieża – Polaka. Ojciec
Św. na zakończenie w ojczystym języku pozdrowił polskie
służby mundurowe i złożył im życzenia, a my potem mo−
gliśmy usłyszeć w wykonaniu orkiestry „Pierwszą bryga−
dę”. Pozostały niezapomniane wrażenia. Tego dnia obcho−
dziłem 45 urodziny, co było dla mnie dodatkowym prze−
życiem. Po uroczystości w Watykanie zwiedzaliśmy Rzym
z jego licznymi osobliwościami: zabytkowymi placami,
słynną fontanną di Trevi, schodami hiszpańskimi, Pante−
onem, Kapitolem, Koloseum i wieloma innymi zabytka−
mi (aż dobólu nóg!). Fascynująca sprawa! Następnego dnia
zwiedzaliśmy muzea watykańskie z licznymi zebranymi
tam dziełami sztuki z różnych okresów, oraz Kaplicę Sek−

styńską, gdzie wrażenie robi fresk Michała Anioła
„Sąd ostateczny”. Ponadto zwiedziliśmy watykańskie ba−
zyliki: Św. Piotra – największy kościół świata (211 m.
długości) gdzie grzebie się papieży, bazylikę Santa Maria
Maggiore – poświęconą kultowi maryjnemu, bazylikę Św.
Jana na Lateranie i bazylikę Św. Pawła. Każda z nich jest
wielką osobliwością i robi bardzo duże wrażenie. Kolejny
dzień poświęcono na zwiedzanie Asyżu –
średniowiecznego miasta Św. Franciszka.
Robią wrażenie stare mury tego miastecz−
ka, wąskie uliczki, bazylika wymienione−
go Św. Z jego grobem. Dodatkowe wraże−
nie robią zniszczone po stosunkowo nie
tak dawnym trzęsieniu ziemi. Ostatniego
dnia pobytu we Włoszech miało miejsce
zwiedzanie Republiki San Marino – małe−
go państewka, wiecznie wolnej ziemi oraz
Padwy z bazyliką Św. Antoniego. W Pa−
dwie, w wymienionej bazylice, nasz ksiądz
Kapelan odprawił Mszę Św. Z udziałem
wszystkich uczestników pielgrzymki – pod−
sumowującą doznania duchowe. W homi−
lii nawiązał do działalności Św. Francisz−
ka, który tak wiele zrobił na rzecz pomocy
innym i pokreślił, że Bóg będzie sądził
ludzi z miłości. Było to piękne, duchowe
zakończenie pielgrzymki. Włochy to cie−
kawy kraj. Przede wszystkim to kraj pełen
zabytków. W wielu miejscach można tu
„dotknąć” historii starożytnej i chrześci−
jaństwa. To także kraj cyprysów, gajów oliw−
nych, dobrych dróg i specyficznej kuchni z makaronem
jako jednym z podstawowych dań, która nie zawsze sma−
kowała Polakom. Tu wreszcie nawet czyniąc drobne zaku−
py płaci się tysiącami lirów (mówi się też „milaków”), od
czego my już odzwyczailiśmy się. Jak ustaliłem (i spraw−
dziłem!) Rzym jest jedną z najbezpieczniejszych stolic pań−
stwa. Widać tu na każdym kroku liczne patrole policyjne,
czego brakuje na ulicach polskich miast. Organizatorom
pielgrzymki należą się wielkie brawa za jej zorganizowanie
i zrealizowanie. Taka była opinia uczestników pielgrzym−
ki. Zapewniam Czytelników „Głosu”, że w tej ocenie nie
ma żadnej przesady!
podinsp. Marian Frąk
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Mundur na wieszaku
To jest właśnie to!
Ten kawałek gazety
jest tylko nasz i nie
damy go sobie wy−
drzeć. To właśnie od
tego fragmentu „Poli−
cyjnego Głosu Ma−
zowsza” rozpoczynają
lekturę wszyscy, którzy
oficjalnie wędkują oraz
ci którzy się do tego nie przyznają. Witam i jed−
nych i drugich po raz kolejny. Mam nadzieję, że
domyślacie się już, że nasze spotkania mają cha−
rakter relaksacyjno – integracyjny, sądzę również,
że przy Waszym udziale uda nam się wspólnie
osiągnąć dużo więcej. Mam nawet kilka pomy−
słów na ten temat, ale zaskoczę nimi „naczelnego”
dopiero w przyszłym roku. Zanim to jednak na−
stąpi muszę się upewnić, że w pobliżu znajduje
się sprawna ekipa reanimacyjna. Skoro już o „na−
czelnym” mowa – rzecznik, jak to rzecznik – za−
biegany w rozjazdach, włóczący się po internecie
i tak wykazuje dużo zrozumienia dla nas pozwala−
jąc nam się wyszaleć tekstowo (zwykle przywłasz−
czamy sobie 1/3 strony). Pomimo tej „wazeliny”
uważam, że jesteśmy jednak w pewien sposób
dyskryminowani i powinniśmy domagać się cze−
goś więcej. My – wędkarze – nie będziemy sie−
dzieć cicho pod kamieniem drążąc ze strachu, że

c.d. ze str. 8

nego, mniej powierzchownego oddychania? Najprostszy spo−
sób, to co pewien czas robić krótkie przerwy i wtedy oddy−
chać prawidłowo.
Ćwiczenie 1.
Siedząc na krześle zrób wdech, wyprostuj plecy i unieś
podbródek. Wciągając powietrze, uważnie obserwuj mięśnie,
spróbuj uruchomić przeponę, mięśnie brzucha i klatki pier−
siowej. Rozluźnij mięśnie brzucha, „wypuść” brzuch. Roz−
luźnij mięśnie szyi i krtani. Gardło i brzuch to dwa „pierście−
nie”, które gdy są zaciśnięte, napięte to utrudniają pełny od−
dech.
Ćwiczenie powtórz 8 − 10 razy.
Ćwiczenie 2. ( oddech przeponowy )
W pozycji siedzącej lub w pozycji leżącej na plecach po−
łóż jedną dłoń na brzuchu. Oddychając przez nos wdychaj
powietrze „do brzucha”, starając się go wypchnąć na zewnątrz,
natomiast podczas wydechu staraj się wciągnąć brzuch do
wewnątrz.
Uwagi − oddech na początku ćwiczeń powinien być natu−
ralny i swobodny, z czasem wdech powinien być głębszy, a wy−
dech wydłużony poprzez świadome hamowanie wypuszcza−
nego powietrza. Wydech powinien być dłuższy niż wdech.
Ćwiczenie powtórz 8 − 10 razy.
Redukcja stresu poprzez prawidłowy oddech to umiejęt−
ność, którą należy ćwiczyć, dlatego też proponuję wykony−
wanie tych ćwiczeń przez 2−3 tygodnie.
Środki ostrożności: najpoważniejsze ostrzeżenie doty−
czące dowolnej regulacji oddychania dotyczy hiperwentyla−
cji ( jest to stan kiedy „oddychasz za dużo” ), może on obja−
wiać się zawrotami głowy, kołataniem serca, itd. w przypad−
ku pojawienia się jakichkolwiek przykrych odczuć należy
przerwać ćwiczenie. Ćwiczenia te można wykonywać w sytu−
acji stresowej.
Szybkim sposobem na pozbycie się nieprzyjemnych
emocji, np.: agresji, złości, które lokalizują się w szczękach,
aparacie artykulacyjnym jest wydłużone wypowiadanie gło−
sek: a, o, u, krótkie i zdecydowane wyrzucenie z siebie głoski
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ktoś go poruszy i będziemy musieli wypełznąć na
zewnątrz. Sami będziemy domagać się swoich
praw. Czy ktokolwiek spoza kręgu wtajemniczo−
nych zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ciężko
się nam żyje? Ileż zdrowia tracimy nad wodą. Ło−
wiący na spławik tracą wzrok od ciągłego wpa−
trywania się w czubek antenki sterczący z wody.
Miłośnicy „drgającej szczytówki” kwitują każdy
jej trzepot stanem nieomal przedzawałowym. Po−
dobnie jest z „popełniającymi” ciężkie rzeczne węd−
karstwo gruntowe. Urywany dźwięk dzwonka,
szum w uszach i szarpanie się z ciężkim kijem,
rybą i nurtem rzecznym. Po takiej wyczerpującej
walce obowiązkowo należy się wzmocnić. Tu jed−
nakże również czai się zagrożenie dla zdrowia,
zwłaszcza gdy przedawkuje się lekarstwo. Spin−
ningiści przemierzają kilometry brzegów rzek, czy
jezior przedzierając się przez gąszcz trzcin czy krza−
ków. Brodzą w zimnej wodzie i ciężko pracują
wykonując podczas jednej sesji setki rzutów. Mu−
szą być uważni i skupieni, a zatem duże obciąże−
nie psychiczne. Zewsząd niebezpieczeństwa, a to
wściekle tnące komary czy muszki, a to bezczelni
kłusownicy, a to natrętne kontrole strażników.
Nerwy napięte do granic wytrzymałości. Bywa,
że zdradliwy kamień usunie się spod nóg. Wode−
ry żłopią wówczas łapczywie wodę i ciągną nie−

x, albo coś w stylu ziewania, które nie tylko rozluźni gardło
i krtań, ale i dotleni nasz organizm.
W kolejnym artykule będę chciała przybliżyć Państwu
inne sposoby radzenia sobie ze stresm.
Podczas pisania artykułu korzystałam z „Jak radzić sobie
ze stresem” B. Rychlik (psychologa policyjnego KWP
w Olsztynie).
Zespół Psychologów KWP z/s w RAdomiu
post. Anna Panasz

W poprzednim numerze zamieści−
liśmy 5−chodówkę o następującej po−
zycji na szachownicy: Białe – Kh1,
He4 i piony: a3, b4 i c3, Czarne – Ka1
i pc6. Oto rozwiązanie tego zadania:
1.Hc2! C5
2.c4! cb4
3.Hb3! ba3
4.Hc2 a2
5.Hc1 mat! (samotnym Hetmanem)
Na świąteczne grudniowe wieczory
proponujemy szachistom do rozwiąza−
nia następującą dwuchodówkę, a w za−
sadzie są to aż cztery zadania – kolejne
pozycje powstają po zdjęciu z szachow−
nicy wskazanych figur. Podajemy więc
aż 4 rozwiązania − oddzielnie dla każdej
pozycji, przy czym wystarczy wska−
zać tylko pierwsze posunięcia białych.

ubłaganie dno dna. Jakiego trzeba wysiłku i hartu
ducha, aby wydostać się na brzeg z nieuszkodzo−
nym sprzętem i nie stać się ogniwem łańcucha
pokarmowego? Jeśli przytrafi się to latem, to pół
biedy, ale jeżeli pływamy w listopadzie? Nie wspo−
minam już o podlodowych łowcach i grożących
im odmrożeniach czy mozolnej robocie wiercenia
czy wyrębu otworów w lodzie. Nawet w Sylwe−
stra nie można się odreagować, bo sezon trocio−
wy tuż, tuż, a konkurencja czuwa. Kto nas rozu−
mie? Kto się nad nami użali? Nie dość, że PZW
nabija nas stale „w butelkę” to jeszcze odmawiają
nam „logo” w naszej własnej branżowej prasie.
Czy jesteśmy gorsi od innych? Zdecydowanie nie
i ten kto potrafi myśleć abstrakcyjnie zdaje sobie
sprawę, że musimy czasem przerwać wędkowa−
nie i zajrzeć do pracy, bo w przeciwnym wypadku
wykończymy się w szybkim tempie. Należy prze−
cież poświęcić trochę czasu przyjemnościom, a nie
tylko obowiązek i obowiązek, ponadto trzeba za−
dbać o zdrówko. Nie jestem do końca przekona−
ny, czy Zespół Psychologów nie powinien po−
spieszyć nam z pomocą. Ten artykuł różni się od
poprzednich, ale uważałem, że jako mniejszość
branżowa mamy prawo poinformować innych o
naszym ciężkim losie. Trzymajcie się ciepło wspól−
nicy wędkarskiej niedoli i niech Święta Bożego
Narodzenia przyniosą Wam spokój, pogodę du−
cha i wiarę w siebie i Waszych bliskich. Życzę
Wam tego z całego serca.
Stalker

Na rozwiązania oczekujemy w termi−
nie do trzech tygodni od ukazania się
numeru pisma, na adres redakcji. Pro−
wadzący kącik szachowy życzy
wszystkim Czytelnikom zdrowych,
wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności oraz szczęścia w No−
wym 2001 roku (i wieku)!
K. Hannemann
1962
Mat w 2pos.
a) pozycja jak na diagramie
b) zdjąć piona f5
c) zdjąć piona f5 i Sh6
d) zdjąć piony: f5 i c4 oraz Sh6
podinsp. Marian Frąk

Mundur na wieszaku

TO JEST KINO!
Można powiedzieć, że grudzień to najpiękniejszy miesiąc w roku. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że są Święta Bożego Narodzenia, a zaraz potem
witamy Nowy Rok. W powietrzu unosi się świąteczna atmosfera radości i częściej myślimy o tym jak sprawić sobie i przede wszystkim innym niespodzian−
kę i przyjemność. Jednym ze sposobów jest zabranie rodziny lub najbliższej nam osoby do kina na jeden z premierowych filmów. Oto propozycje na
grudzień.
MANSFIELD PARK
Dla wszystkich, którzy pokochali „Emmę” oraz
„Rozważną i romantyczną” nadchodzi komedia,
którą Jane Austen pokochała najbardziej.
Scenariusz i reżyseria: Ptrick Rozema
Zdjęcia: Michael Coulter B.S.C.
Muzyka: lesley Barber
Obsada: Frances O’Conor (II), Embeth Da−
vidtz, Johny Lee Miller, Alessandro Nivola, Ha−
rold Pinter, Lindsay Duncan, Sheila Gish i inni.
Produkcja: Wielka Brytania 1999r.
Czas trwania: 112 minut
O FILMIE:
Gdyby Jane Austen urodziła się dzisiaj, była−
by zapewne scenarzystą filmowym. Znakomite wy−
czucie narracji, pełnokrwiste postacie i proste, nie−
zwykle wciągające historie – to przecież znaki roz−
poznawcze jej prozy, która tak dobrze sprawdza
się na ekranie. W ciągu ostatnich lat, filmy oparte na
powieściach Austen podbiły publiczność na ca−
łym świecie. Niezwykłe powodzenie „Rozważnej
i romantycznej” Anga Lee (m.in. Oscar za najlep−
szy scenariusz oryginalny dla Emmy Thompson)
i „Emmy” z Gwyneth Paltrow i Ewanem McGrego−
rem, spowodowało, że coraz większa liczba fil−
mowców zaczęła sięgać po gotowe scenariusze,
jakimi przecież są utwory tej wielkiej pisarki. „Mans−
field Park” wyreżyserowany przez Patricię Roze−
mę (m.in. „When Night is Falling”) to najciekawsza
jak dotąd ekranizacja z tego „swoistego cyklu”.
Fanny Price (Frances O’Conor) jest biedną dziew−
czyną, która mieszk2a u bogatego wujostwa. Na co
dzień prowadzi dość barwne życie, doskonale zda−
jąc sobie sprawę z faktu, że jej niski stan majątkowy
praktycznie przekreśla normalną przyszłość. W jej
świecie, nie liczy się przecież osobowość kobiety,
ważne są tylko pieniądze i pozycja społeczna. Tak
naprawdę jedyną szansą na ciekawą egzystencje
jest znalezienie bogatego męża, ale na to Fanny
praktycznie nie ma co liczyć. Dopiero przyjaźń z do−
brze usytuowanym kuzynem Edmundem (John
Lee Miller, były mąż Angeliny Jolie, znany m.in.
z filmów „Trainspotting” i „Hackerów”), który
przede wszystkim docenia w niej kobiecość, po−
woli uświadamia Fanny, że przecież jeszcze nie
wszystko stracone. Oczywiście między tą para ro−
dzi się w końcu gorące uczucie, ale jak zwykle u Jane
Austen, zanim dojdzie do szczęśliwego finału, cze−
ka nas wiele zabawnych i smutnych perypetii.
REALIZACJA
Nie da się ukryć, że po powstaniu „Mansfield
Park” tak naprawdę zdecydowały dwie osoby: Ha−
rvey Weinstein i Ptricia Rozema. Weinstein, jeden
z najpotężniejszych ludzi w Hollywood, od daw−
na nosił się z zamiarem zrealizowania jakiegoś tek−
stu Jane Austen. Jego wybór padł na „Mansfield
Park”, jedna z najbardziej ulubionych powieści
pisarki. Pozostawało tylko pytanie, kto podejmie
się konfrontacji z „archaicznym” tekstem, nie zatra−
cając jego ducha i równocześnie wprowadzając
„nowoczesne” akcenty, tak, żeby film nie przepadł
w kinach. Weinstein od samego początku na stoł−
ku reżysera widział Rozemę, ta jednak długo nie
chciała się zgodzić. Dopiero kiedy Weinstein za−
gwarantował jej całkowitą dowolność i zgodził się,
żeby to ona napisała scenariusz i zajęła się Castin−
giem projekt ruszył pełną parą. Podczas pisania sce−
nariusza dużym problemem okazało się stworze−
nie dobrych dialogów. Aby wypadły one całkowi−
cie naturalnie i równocześnie nie straciły swojego
„archaicznego” sznytu, Rozema pisała je najpierw
nowoczesną angielszczyzną, a dopiero później
„przekładała” to, co powstało na język, jakim po−
sługiwała się Austen (w tym celu musiała przestu−
diować prawie cały dorobek literacki Au−

sten).”Chodziło o to, by zachować ten sam styl wy−
powiedzi, nawet jeżeli w scenariuszu pojawiały się
watki nieobecne w powieści. Ostatecznie moja wer−
sja tej historii jest bardziej mroczna niż pierwowzór
i zapewne wielu fanów Austen uzna mnie za here−
tyczkę. Równocześnie mam nadzieję, że ci, którzy
naprawdę rozumieją twórczość tej wielkiej pisarki,
nie wyklną mnie i zaakceptują mój film” – mówi Ro−
zema.
Tymczasem „Mansfield Park” to wspaniały przy−
kład, oryginalnego i nie podążającego za modami
kina, którego tak bardzo brakuje dzisiaj na ekranach.
Reżyserce udała się rzecz niezwykła: przy stosun−
kowo niskim budżecie, Rozema wyczarowała na
ekranie wspaniałą wizję dawnej Anglii, z całym jej
przepychem, pięknymi kostiumami i wystawnymi
rezydencjami, ale także biedą i mrocznymi zaułkami.
Dzięki jej znakomitemu wyczuciu kina, ta prosta hi−
storia od samego początku nabiera blasku. Już po
kilkunastu minutach po rozpoczęciu, zaczynamy bez−
wiednie „kibicować” Fanny i cały czas, aż do końca
projekcji przejmujemy się losem bohaterów. Wielka
w tym zasługa także młodych aktorów z wyczuciem
prowadzonych przez Rozemę. Utalentowana Fran−
ces O’Connor udowadnia, że przyszłość kina stanie
się również jej udziałem, o klasę przewyższając hi−
steryczną i zmanierowaną Kate Winslet z „Rozważ−
nej i romantycznej”. Również Johnny Lee Miller, za−
zwyczaj występujący w raczej „nowoczesnym” re−
pertuarze bezbłędnie odnajduje się w konwencji.
„Jest to piękny i inteligentny film, który uświadamia
nam, jak wyglądało nasze życie jeszcze sto lat temu
i równocześnie przynosi nadzieję” – napisał po pre−
mierze jeden z amerykańskich krytyków. Nic dodać,
nic ująć.

PIERWSZE OCZAROWANIE (My Life
So Far)
Reżyseria: Hugh Hudson
Scenariusz (na podst. powieści Sir Denisa
Formana „Son of Adam”): Simond Donald
Zdjęcia: Brnard Lutic
Muzyka: Howard Blake
Obsada: Colin Firth, Rosemery Harris, Ire−
ne Jacob, Mary Elizabeth Mastrantonio, Mal−
colm McDowell, Robert Norman, Tcheky Ka−
ryo, Kelly Macdonald i inni.
Malownicza posiadłość w Szkocji, rok
1920. dziesięcioletni Frase Pettigrew (Robert
Norman) mieszka tu wraz z rodzicami – Moirą
i Edwardem Pettigrew (Mary Elizabeth Ma−
strantonio, Colin Firth), pięciorgiem rodzeń−
stwa oraz z owdowiałą, surowa ale kochającą
babcią Gammą Macintosh (Rosemary Harris).
Duszą towarzystwa jest Edward Pettigrew –
człowiek bardzo religijny, a przy tym pomy−
słowy (założył jedyną wówczas w Europie prze−
twórnie torfu), niestrudzenie konstruujący –
z miernym zresztą skutkiem – maszyny latają−
ce i rozmiłowany w muzyce Beethovena. Dzi−
wactwa Edwarda nie osłabiają silnej więzi emo−
cjonalnej jaka wiąże z nim Frasera. Do pewne−
go momentu lato 1920 roku upływa chłopcu
beztrosko. Prócz spotkań z tajemniczym dzi−
kusem (Clive Russel), największą atrakcją,
pośród rodzinnych rozrywek i wakacyjnych
przygód, wydaje się być wylądowanie na po−
bliskim polu samolotu, którego pilot (Tcheky
Karyo), sprawia swą prezencją, że serca miej−

scowych dziewcząt zaczynają bić szybciej. A jed−
nak pojawia się większa atrakcja...Niemłody już
i posiwiały wujek Morris Macintosh (Malcolm
McDowell) – brat Moiry, który odnosi się do jej
męża, Edwarda z dezaprobatą – przedstawia swo−
ją dwudziestoczteroletnią narzeczoną: francuska
wiolonczelistkę Heloise (Irene Jacob). Od tej pory
nic nie będzie takie jak dawniej. „Prześliczna
wiolonczelistka” zawróci w głowie Edwardowi,
który o jej względy będzie musiał rywalizować
z... własnym dziesięcioletnim synem Fraserem!
Urocza „ciocia Heloise” pozwala chłopcu mówić
sobie po imieniu i skraść sobie całusa, a zasiadł−
szy do pianina pokazuje mu też, że obok symfo−
nii Beethovena istnieje inna, o wiele radośniej−
sza muzyka – jazz! Fraser po raz pierwszy w ży−
ciu czuje miętę do kobiety, a ojciec przestaje być
dla niego niepodważalnym autorytetem. W bi−
bliotece swego zmarłego dziadka, męża Gammy,
ukradkiem czyta erotyczną, zmysłowo ilustro−
waną literaturę. Kiedy pochwali się w rodzin−
nym gronie zaczerpniętą z niej wiedza o seksie
i prostytucji wywoła najpierw konsternację, a na−
stępnie wesołość całego towarzystwa. Heloise
i Morris biorą tymczasem ślub. Chory Fraser
ogląda uroczystość na filmie amatorskim, leżąc
w łóżku. Mło2dzi małżonkowie wracają z podró−
ży poślubnej. Nadchodzą chłodniejsze miesiące.
Podczas zawodów sportowych na oblodzonym
jeziorze babcia Gamma wpada do lodowatej wody.
Po kilku tygodniach umiera na zapalenie płuc.
Na stypie kulminację osiąga konflikt Edwarda
z Morrisem, pomiędzy mężczyznami dochodzi
do bójki. Zirytowana Moira wyznaje Edwardo−
wi, że od dawna podejrzewa go o romans z Helo−
ise, ale po jakimś czasie wspaniałomyślnie mu
wybacza. Fraser wyjeżdża do miasta, gdzie bę−
dzie pobierać nauki w szkole podstawowej. Czy
podejrzenia Moiry są słuszne? Tego nie wiemy:
na naszych oczach Heloise odrzuca natarczywe
zaloty Edwarda, ale jej późniejszy list do niego
zasiewa w nas ziarno wątpliwości. Niech zatem
ostateczna odpowiedź pozostanie, zgodnie z daw−
nym obyczajem, rodzinną tajemnicą państwa
Pettigrew.
DYSTRYBUTOREM FILMÓW JEST VI−
SION
Przygotowała Agnieszka Gołąbek

KONKURS!!!
Nagrody w naszym konkursie otrzymują Pa−
nie: Marzena Strużewska z KPP w Żyrardowie i
Marta Kowalczyk z Wydziału Prezydialnego KWP
z/s w Radomiu otrzymują książkę i film „Pan Tade−
usz”, a Izabela Stanik z Wydziału Prezydialnego KWP
z/s w Radomiu bluzę i kubek z filmu „To ja złodziej”.
Gratulujemy!
Przypominam jednocześnie, że aby wygrać
w naszym konkursie tak atrakcyjne nagrody wy−
starczy odpowiedzieć na 1 z 3 pytań i prawidłową
odpowiedź na kuponie przysłać faksem do nas.
Oto pytania:
1.
Na podstawie czyjej książki powstał
scenariusz do filmu „Rozważna i romantyczna”?
2.
W jakim kinowym przeboju u boku
zdobyła sławę Kate Winslet?
3.
Jak nazywa się główna bohaterka fil−
mu „Mansfield Park”?
NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ DYS−
TRYBUTORA FILMÓW VISION CZEKAJĄ!!!!
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Niektóre z 200 wypowiedzi internautów na
stronie dyskusyjnej Crime Stoppers – www.cri−
me−stoppers.top.pl
Kary powinny być bardzo surowe bez wzglę−
du na czas oczekiwania na proces, a dlaczego?
Wystarczy rozejrzeć się po warszawskich szko−
łach i ulicach, a odpowiedź przyjdzie sama.
smecholek − warszawa
Przestępcy powinni w więzieniach odpraco−
wywać swoje kary, a nie wypoczywać na koszt
podatnika.
Gregtor − Swarzędz
Generalnie reasumując. Jak się nie weźmiecie
zdecydowanie do roboty to niedługo nikt nie bę−
dzie mógł spokojnie wyjść z domu na ulice!! To
jest wstrząsające co się dzieje. Uczcie się od poli−
cji amerykańskiej jak zaprowadzić porządek. Ja
nie żartuję_ Ja Ubolewam!!! Pozdrawiam POLI−
CJE!!!
marian − Chicago, usa
Niezależnie od stanu polskiej policji w tym
kraju będzie niebezpiecznie do tego momentu póki
sami nie zaczniemy reagować na naruszenia pra−
wa, które następują na naszych oczach, często w

biały dzień i pośród tłumu ludzi. Sytuację tą już
od dawna nazywa się „znieczulicą”. Policja pań−
stwowa albo straż miejska nie ma możliwości
bycia wszędzie i zawsze, często sami prowokuje−
my przestępców, którzy byli, są i będą nie zależ−
nie od tego czy sprawcę kradzieży będziemy ka−
rać według KK z 1997 roku, który jest bardzo
liberalny, co niestety trzeba przyznać, czy według
islamskiego „szariatu”( obcięcie ręki). Tak więc
najpierw sami zacznijmy reagować gdy obok nas
popełniają przestępstwo i pomagajmy policji w
ściganiu sprawców przestępstw informując
te służby o fakcie popełnienia przestępstwa a do−
piero wtedy okaże się czy polskie prawo karne
jest nie skuteczne czy przede wszystkim nie do
końca wykorzystane tak na marginesie problem
adekwatności kar w polskim prawie karnym to
kwestia nie tylko niskiej kary ale także i prewen−
cja.
grzegorz − wrocław

spokojnych Świąt w domowej atmosferze.

nia i Nowego Roku życzą mazowieckim poli−

WYZNANIE DZIELNICOWEGO
Tyle przy tym szumu, gadki
− prawdy jednak się nie skryje,
że za podwyżkę dodatku
z pewnością się nie upiję.
NA 2001 ROK
Mysli policjant, oj myśli
− aż głowę od tego ma chorą:
Czy może zarobi ciut więcej,
czy mu jeszcze odbiorą.

Igor Ryciak Gazeta Stołeczna

Barbara Bednarz – Załęcka Radio Rekord

OGŁOSZENIE
Sprzedam maszynę do pisania
− bez znaku zapytania.
Lizus.
sierż.sztab.Wiesław Maliszewski

Spokoju, spokoju i jeszcze raz spokoju! Jak

FRASZKI ŚWIĄTECZNE

cjantom mazowieccy dziennikarze:
Odporności na korupcję i odporności na brak
Ja wszystkim policjantom życzę przede

* Wszyscy ludzie są wolni. Za wyjątkiem żona−
tych.
* Dozgonna miłość kończy się najczęściej na
długo przed zgonem miłujących.
* Szkoda, że w roku jest tylko jeden luty. Ła−
twiej byłoby przeżyć od pierwszego do pierwsze−
go.
* Niektórzy gotowi są ześwinić się − byleby
tylko jak najszybciej znaleźć się przy korycie.
* Myślenie ma przyszłość − pod warunkiem, że
myśli się jak przełożeni!
* Po wręczeniu bukietu róż wszystko poszło
mu jak z płatka.
* Był bardzo staranny. Starał się zawsze wszyst−
ko robić jak popadnie.
podinsp. Marian Frąk
* Są ludzie, którzy w krzywym zwierciadle
wyglądają bardziej przyzwoicie.
* Stoczył się na dno. I wreszcie poczuł grunt
pod nogami.
* Nieszczęścia chodzą parami. Dotyczy to tak−
że zakochanych.
sierż.sztab. Wiesław Maliszewski
FRASZKI Z POLICYJNEGO RĘKAWA

To smutne, że głupcy są tacy
pewni siebie, a ludzie rozsądni
tacy pełni wątpliwości.
Bertrand Russel

MÓWIĄ O NAS !!!
Oto czego z okazji Świąt Bożego Narodze−

MYŚLI NIEOKRZESANE

życzliwości ludzkiej.

wszystkim spokoju i to nie tylko w święta.
Lidia Kłoskowska RMF
Wszystkiego najlepszego, jak najwyższych

najmniej zgłoszeń o przestępstwach, pracy bar−

zarobków i rewaloryzacji tych zarobków 12 razy

dziej prewencyjnej i jak najwięcej zrealizowa−

w roku tak by starczyło na urlop na Maderze.

nych spraw. I jeszcze żeby przestępczość na Ma−

Antoni Sokołowski Echo Dnia

zowszu była równa przestępczości w Grenlan−

Po pierwsze zdrowia, po drugie szczęścia i

dii.
Tomasz Grzelewski TVN

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji: Redaktor naczelny – rzecznik prasowy
KWP kom. Tadeusz Kaczmarek tel.: (0−48) 345–26–25, fax.: (0−48) 345–27–15, ISDN:
(0−48) 369–03–70, e−mail: kwp−rzecznik@radom.top.pl
Zespół: Agnieszka Gołąbek – redaktor prowadzący tel.: (0−48) 345–23–07, podinsp.
Marian Frąk, podkom. Jacek Rączkiewicz.
Łamanie i druk: VIRGO, tel.: 048 363 38 44, www.virgo.net.pl.

ŚWIĄTECZNE SPOSTRZEŻENIE
Talent niemały
ma do gorzały!
ŚWIĄTECZNY SPACER
W Polskę idziemy
drodzy Panowie...!
A każdy ma
po litrze w głowie!
ŚWIĄTECZNIE NA ZABÓJ
Tak raczy się w święta,
że świat nie pamięta.
POJEDNANIE
Opłatkiem się połamiemy,
potem mordy obijemy.
podinsp. Marian Frąk
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